
NÁMA HATTANÁMA HATTA

Zakladatel - áčárja Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda
Časopis Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny 1/21

BŮH JE SVĚTLO A NEVĚDOMOST JE TEMNOTA.  TAM, KDE JE BŮH, NENÍ NEVĚDOMOST.BŮH JE SVĚTLO A NEVĚDOMOST JE TEMNOTA.  TAM, KDE JE BŮH, NENÍ NEVĚDOMOST.

Z
Č



2 

Sankírtan
Sankírtanový týdeník
- Muni Prija dás

Aktuálně...
- Džalángí déví dásí

Dětem
Už jste četli Krišna knížku?
- Prija Kírti dás

Krišna kathá
Vénu gítá 6
- Šivarám Svámí 

Šástra
Šrímad Bhágavatam 11. zpěv
kapitola 5
- Šríla Vjásadéva 

Reportáž
Tancování s klokany
- Nrisinha Čaitanja dás

Recept
Datlovo - tamarindové čatní
- Džaja Gópínátha déví dásí

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

Šástra
Šrí Íšópanišad 13
- Šríla Prabhupáda 

Přednáška
Vidět Boha v nitru
- Šríla Prabhupáda

Vzdělávání
Domácí vzdělávání 7
- Aruddha déví dásí

Food for Life
Jídlo pro život
- bhaktin Galina Bušujeva

Reportáž
Dožínky na Krišnově dvoře
- Prija Kírti dás

Pada játrá
Dvakrát tolik
- Muni Prija dás

Obsah

4

10

13

14

32

21

22

24

27

206

8

Centrum pro védská studia

Lužce 48, Karlštejn 267 18

www.harekrsna.cz

www.harekrsna-luzce.cz

www.govindabutik.cz

www.govinda.cz

Redaktorka: 

Džalángí déví dásí

tel: 736 245 446, jalangi@email.cz

Sazba: 

Madhu Pandit dás

Spolupracovali:
bhaktin Doris Drienová, Hémalatá 

Thákurání déví dásí, bhakta Jan Mareš,  

Narákriti dás, Nitja Lílá déví dásí, 

bhakta Oldřich Janota, Ómkara Rádhá 

déví dásí, Patita Pávana dás, Prahlád 

Nrisinha dás, Punja Pálaka dás, 

Rásabihárí déví dásí, Višnudžan dás, 

Vrindávan Prija déví dásí

Vydáno v únoru 2017 
Registrační číslo MK ČR E 16036

Vydavatel

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

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

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

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

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

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

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

Sedm cílů hnutí Hare Krišna
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ISKCON

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

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

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE

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

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

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

Hare Krišna,

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

po začátku kalendářního roku začíná 
tradiční nabitá „festivalová sezóna“. 
Z oslavy příchodu Šrí Advaity se pře-
neseme přes zjevení Šrí Nitjánandy 
do Gaura Púrnimy, dne Šrí Čaitanji 
Maháprabhua.

V tyto dny se oddaní snaží více než 
kdy jindy vzpomínat na tyto vznešené 
osobnosti a na Jejich nekonečnou mi-
lost, se kterou zaplavili a zaplavují ten-
to materiální svět. Je to až neuvěřitelné, 
jak hlubokým způsobem ovlivnili 
a změnili životy všech, dokonce i ta-
kových mléččhů a javanů obývajících 
naše kraje.

A není to jen nějaká představa, kte-
ré slepě věříme, a proto se ji snažíme 
vidět všude okolo nás. Svaté jméno 
je skutečně velemocné. Je to samot-
ný Krišna a každý, kdo svaté jméno 
pronáší na jazyku, se sdružuje přímo 
s Krišnou, tím nejčistším z nejčistších. 
Díky tomu, vlivem této mocné, trans-
cendentální, očistné vibrace Hare Kriš-
na, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare 
Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma 
Ráma, Hare Hare se ze srdce uvolňují 
nečistoty nahromaděné za milióny ži-
votů a vědomí se začne vynořovat nad 
hladinu hmotných kvalit dobra, vášně 
a nevědomosti.

Oddaný pak může díky svému očiš-
těnému vědomí vidět věci mnohem víc 
takové, jaké jsou. I když může zdánlivě 
procházet stejnými těžkostmi jako kaž-
dý jiný, díky poznání, které nám předal 
Šríla Prabhupáda, může za vším vidět 
Krišnovu nekonečnou milost a medito-
vat nad tím, co od něho v dané situaci 
Krišna chce.

Věci, třeba i velice nečekané, může 
řešit s klidnou hlavou a s vědomím 
toho, že Krišna jako milující otec 
pomáhá svému oddanému kdykoliv 

a jakkoliv a že díky tomuto vědomí 
Krišny lze vše vyřešit způsobem, který 
bude příznivý pro další vykonávání 
oddané služby.

Díky tomuto poznání pak mohou být 
samotní oddaní inspirací pro ostat-
ní jak ve svých slovech, tak i činech. 
A význam materiálních lapálií pak ved-
le vznešenosti Krišny a života s Ním 
matně mihotá podobný záři světlušky 
na slunečním svitu.

Tyhle věci můžeme vidět, chápat 
a realizovat jen díky vznešenému a sta-
tečnému počínání Jeho Božské Milosti 
Šríly Prabhupády. Jen díky němu mů-
žeme zpívat Hare Krišna, žít vznešené 
životy a být šťastní. Není nic, čím 
bychom mu tuto milost mohli oplatit. 
Ale můžeme se k němu připojit a jak-
koliv třeba i jen nepatrně mu posloužit 
v jeho nikdy nekončící misi záchrany 
dalších a dalších podmíněných duší.

O tom by mohla být naše meditace 
nejen v tyto slavnostní a slavné dny...

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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V době Prabhupádovy nemoci bylo v okolí rušno. Do-
končovaly se stavební práce na Prabhupádově příbytku 
a v těsném sousedství jeho pokoje probíhaly další projekty. 

Stavěl se chrám a dům pro hosty, a hlasitý lomoz ze staveniště se 
rozléhal všude kolem. Šríla Prabhupáda v té době skoro vůbec ne-
jedl a ubývalo mu sil. Aby mohl přejít z jedné místnosti do druhé, 
museli mu asistovat jeden nebo dva oddaní.

Léto bylo výjimečně horké, takže jsme přestěhovali jeho lůžko 
na zadní verandu, kde bylo chladněji než v obývacím pokoji. Po 
večerech zůstával Prabhupáda venku. Přestože práce probíhaly 
i na verandě a v prostoru zahrady, na jeho lůžko tam ještě bylo 
místa dost. Jakmile nastal čas nočního odpočinku, pomohl jsem 
mu na lůžko a pak jsem spolu s ním vyšplhal pod moskytiéru, 
abych mu namasíroval nohy. Po masáži jsem si rozprostřel na 
spaní slaměnou rohož pod jeho lůžkem. Moskytiéra byla připev-

něna na podpěry lůžka 
a sahala až na podlahu, 
takže chránila i mě. Spal 
jsem každou noc přímo 
pod lůžkem Jeho Božské 
Milosti, takže když coko-
liv potřeboval, byl jsem 
ihned k dispozici.

Bylo to poprvé, kdy 
jsem spal v Prabhupádově 
blízkosti. Chtěl mě mít 
u sebe pro případ, že by 
potřeboval vstát a asis-
tovat při chůzi. Situace 
byla opravdu vážná. Před-

stavoval jsem si, že jsem pes, který leží 
u lůžka svého pána a čeká na příležitost, 
aby mu mohl posloužit. To jsem také po-
važoval za své pravé postavení.

Jednou po půlnoci mě probudilo třesk-
nutí hole padající u mé hlavy na cihlovou 
podlahu. Když jsem otevřel oči, spatřil 
jsem svého milovaného duchovního uči-
tele, jak leží vedle mě. Zděšeně jsem ho 
popadl v podpaží a zvedl ho zpět na lůžko. 
Hůl, jejíž náraz mě probudil, upadla Pra-
bhupádovi při pokusu o chůzi. Ospalost 
byla rázem ta tam.

„Šrílo Prabhupádo, co to děláte?“ ptal 
jsem se pln obav. „Proč jste mě nezavolal?“

„Ach, potřeboval jsem jít na toaletu,“ 
odpověděl omluvně. „Myslel jsem, že to 
dokážu sám, a nechtěl jsem tě rušit při 
odpočinku.“

Věděl jsem, že Prabhupáda je skromný, 
ale tohle mě šokovalo. Hněval jsem se, že 
mě neprobudil, a při veškeré úctě jsem se 
neubránil výčitkám.

„Ale, Šrílo Prabhupádo!“ řekl jsem. „To 
není žádné vyrušování! Od toho jsem přece tady. Jste velice ze-
sláblý. Měl jste mě zavolat.“

„Myslel jsem, že mám na to síly dost,“ odpověděl, „ale vidím, že 
nemám vůbec žádnou.“

Uchopil jsem ho zezadu rukama v podpaží a pomohl mu dojít 
na toaletu. Počkal jsem pak před dveřmi a pomohl mu dojít zpět 
na lůžko na verandě. Následující den se Prabhupáda k celé udá-
losti nevracel ani si nestěžoval na nějaké případné zranění, které 
mohl utrpět. Byl to jeden z řady dnů v životě čistého oddaného. 
Tělesné problémy se Prabhupády nedotýkaly. Staral se jen o to, 
aby bylo všechno v pořádku ohledně stavby chrámu.

Šríla Prabhupáda projevoval pokoru za všech okolností. Někdy 
si mě zavolal do svého pokoje. Když jsem vstoupil, tázal se mě 
mírným hlasem: „Nemohl bys mi něco připravit k jídlu?“ Udive-
ně jsem odpovídal: „Jistě, Prabhupádo, mým jediným úkolem je 
vám sloužit. Od toho jsem přece tady.“

Někdy, zatímco čekal ve svém pokoji na ranní procházku, říkal 
přítomným oddaným: „Mohli bychom už jít?“ Vždy jednal kul-
tivovaně a důstojně. Každým slovem, každým pohybem se nám 
jevil stále přitažlivější.

Šrílo Prabhupádo, nenalézám slov, kterými bych výstižně oslavil 
vaše jednání. Každý, kdo měl to štěstí vás osobně poznat, ví, že jste 
dokonalým ztělesněním všech příkladných vlastností. Dal jste mi 
smysl života. Když pomyslím na to, že jste padal na zem, zatímco já 
spal, hluboce mě to zarmucuje. Měl jsem bdít, strážit a ochraňovat 
vaši nádhernou osobu. Přesto nepochybuji, že vy jste na mně žádné 
pochybení neshledával. To je plodem vaší hluboké pokory. Právě pro 
tuto vlastnost jsem stále závislý na vašich lotosových nohách. Děku-
ji vám, že jste mým božským, milujícím duchovním otcem.

Nechtěl jsem tě rušit 
při odpočinku 18. září 1974, ISKCON Vrindávan, Indie 

Nenalézám slov, kterými bych Nenalézám slov, kterými bych 
výstižně oslavil vaše jednánívýstižně oslavil vaše jednání
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V období, kdy byl Prabhupáda nemocný, nastaly při 
výstavbě chrámu potíže. Nevím přesně, jak k tomu 
došlo, ale na základě zaslechnutých útržků rozhovorů 

z Prabhupádova pokoje bylo zřejmé, že problém spočívá 
v přerušených dodávkách cementu. To pochopitelně kladlo 
při dokončování projektu značné překážky. Jakýsi politik 
z Mathury se nabídl, že potřebné množství cementu opatří, 
a chystal se za tím účelem navštívit chrám, aby si prohlédl, 
co bylo až dosud uděláno.

Šríla Prabhupáda byl pevně rozhodnutý účastnit se progra-
mu v chrámu, který se měl na počest toho politika pořádat. To 
mezi jeho žáky vyvolalo značné obavy. Nepřáli si, aby vydával 
takové množství energie. Někteří radili Jeho Božské Milosti, 
aby na obřad vzhledem k vysoké horečce a celkovému vyčer-
pání raději nechodil.

„Ten muž sem přijede kvůli nám,“ odpověděl, „musím tam jít 
a něco říct.“

V den příjezdu té významné osobnosti jsem pomohl Pra-
bhupádovi převléknout se do nových šatů. Poté si nanesl tilak. 
Když jsme opouštěli jeho příbytek, zeptal se mě: „A co tilak, 
nanesl jsem si již tilak?“

Potvrdil jsem, že ano.
„Dobrá, můžeme jít,“ pokývl hlavou.
Jeho odhodlanost byla neuvěřitelná. Přes vysokou horeč-

ku zůstával naprosto soustředěný na své poslání šířit hnutí 
pro vědomí Krišny. O svůj tělesný stav nedbal, důležitá byla 
příležitost kázat o slávě Nejvyššího Pána. Dovedli jsme Šrílu 
Prabhupádu do chrámu, kde proslovil krátkou přednášku 
a veřejně poděkoval přítomnému politikovi za pomoc při 
dostavbě chrámu.

Ke konci Prabhupádovy nemoci jsem se zase já nakazil ma-
lárií a několik dní jsem byl upoután na lůžko. Ležel jsem na své 
matraci na podlaze v příbytku služebníků. Zdraví Šríly Prabhu-
pády se začalo zlepšovat, takže chodil již bez asistence. Když mí-
jel příbytek služebníků, spatřil mě ležet na podlaze. V místnosti 
bylo ještě několik oddaných, kteří přijímali prasádam. 

„Co dělá tam na podlaze?“ zeptal se Šríla Prabhupáda. „Je 
vážně nemocný. Dejte mu postel.“

Pohlédl na mě účastně, protože jsem právě trpěl záchvatem 
malárie.

„Dávají ti nějaké léky?“ zeptal se.
„Ne, Prabhupádo,“ odpověděl jsem.
Obrátil se na Páliku a řekl: „Udělej mu horkou vodu s citró-

nem a postarej se o něj.“
Nedokáži si vybavit, zda jsem skutečně nějaký lék bral, ale 

zanedlouho jsem se zase dokázal postavit na nohy. Šrílo Prab-
hupádo, představa, že jste se o mě tolik staral, mě naplňovala 
blažeností. Před rokem se mě na výročním setkání v domě 26 
na Druhé Avenue ptali, zda jste někdy jednal s některými ze 
svých žáků „extra“. Bez dlouhého rozmýšlení jsem odpověděl: 

„Ano! Se všemi!“

Kdyby mi bylo dopřáno vykonat pro vás jednu službu, pokusil 
bych se popsat množství lásky, kterou jste projevoval všem vašim 
následovníkům, a vděčnost, s jakou jste přijímal jejich pomoc 
při vašem poslání. Hloubku vaší lásky ke mně jsem pochopit 
nedokázal, protože jinak bych se nikdy neodchýlil od služby va-
šim zlatým lotosovým nohám, ani na vteřinu. Kéž se mi někdy 
dostane tolik inteligence, abych z vaší lásky ke mně pochopil ale-
spoň její zlomek! ❧

19. září 1974, ISKCON Vrindávan, Indie 

Musím tam jít a něco říct
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Překlad: 
Ti, kteří uctívají 

polobohy, vstoupí 
do nejtemnějších končin 

nevědomosti. Ještě více to platí pro ty, 
kteří uctívají Absolutno.

Význam:
Sanskritské slovo asambhúti označuje bytosti, jejichž existence 

není nezávislá. Sambhúti je Absolutní Osobnost Božství, Nejvyšší 
Pán, který nezávisí na ničem. Absolutní Osobnost Božství, Šrí 
Krišna, praví v Bhagavad gítě:

na mé viduh sura-ganáh
prabhavan na maharšajah

aham ádir hi dévánán
maharšínán ča sarvašah

„Ani zástupy polobohů, ani velcí mudrci neznají Můj původ 
nebo Mé vlastnosti, vždyť i oni mají v každém ohledu svůj po-
čátek ve Mně.” (Bg. 10.2) Krišna je tedy původcem sil, jichž se 
dostalo polobohům, velkým mudrcům a mystikům. Přestože 
jsou obdařeni velkými silami, mohou velmi těžko pochopit, 
jakým způsobem se Krišna svou vlastní, vnitřní silou projevuje 
v lidské podobě.

Všichni fi lozofové a rišiové nebo mystici se pokoušejí svými 
nepatrnými rozumovými schopnostmi odlišit absolutní od rela-
tivního. Mohou se tak dopracovat pouze k popírání všeho relativ-
ního, aniž by při tom realizovali cokoliv pozitivního z Absolutna. 
Defi nice Absolutna negací není úplná. Takovéto negativní defi ni-
ce vedou k vytváření vlastních představ, například že Absolutno 
musí být bez tvaru a vlastností. Negativní vlastnosti jsou pouze 
opakem vlastností pozitivních, a jsou tedy také relativní. Člověk, 
který si představuje Absolutno, může dospět nanejvýše k neo-
sobní záři Boha, známé jako Brahman, avšak nemůže dosáhnout 
realizace Bhagavána, Osobnosti Božství.

Tito mentální spekulanti nevědí, že Krišna je Absolutní Osob-
nost Božství, že neosobní Brahman je oslňující září Jeho tran-
scendentálního těla a že Paramátmá, Nadduše, je Jeho všeproni-
kajícím aspektem. Nevědí ani to, že Krišna je věčnou podobou 
Boha s transcendentálními vlastnostmi věčné blaženosti a pozná-
ní. Podřízení polobozi a velcí mudrci Ho mylně považují za moc-
ného poloboha a zář Brahmanu za Absolutní Pravdu. Krišnovi 
oddaní, kteří Mu jsou zcela odevzdáni, však vědí, že je Absolutní 
Osobou a že vše emanuje z Něho. Takovíto oddaní nepřetržitě 
prokazují Krišnovi, zdroji všeho, láskyplné služby.

V Bhagavad gítě (7.20) se rovněž praví, že pouze zmatení lidé, 
poháněni silnou touhou po smyslových požitcích, uctívají po-
lobohy, aby vyřešili své dočasné problémy. Dočasné zmírnění 
jistých obtíží uctíváním některého poloboha je řešením, jež vy-

hledávají pouze méně inteligentní lidé. Lidská bytost je spoutána 
hmotou, a má-li dosáhnout věčného vysvobození na duchovní 
rovině, kde vládne věčná blaženost, život a poznání, musí být 
úplně oproštěna od materiálního otroctví.

V Bhagavad gítě (7.23) též stojí, že uctívači polobohů mohou 
přijít na planety polobohů. Uctívači Měsíce mohou přijít na 
Měsíc, uctívači Slunce na Slunce atd. Moderní vědci se snaží do-
stat raketami na Měsíc, ale ve skutečnosti to nejsou žádné nové 
pokusy. Lidské bytosti mají pokročilé vědomí, a proto mají též 
přirozený sklon k cestám po dalekém vesmíru a na jiné planety 
pomocí kosmických lodí, mystických sil nebo uctíváním polo-
bohů vládnoucích příslušným planetám. Ve védských spisech se 
praví, že kterýmkoliv z těchto způsobů je možno dostat se na jiné 
planety, ale nejobvyklejší metodou je uctívání poloboha, který 
vládne nad vytouženou planetou. Všechny planety tohoto hmot-
ného vesmíru jsou však pouze dočasná sídla; jediné stálé planety 
jsou Vaikunthalóky. Nalézají se v duchovním světě a panuje na 
nich sám Nejvyšší Pán. Jak stojí v Bhagavad gítě:

ábrahma-bhuvanál lókáh
punar ávartino r̓džuna
mám upétja tu kauntéja

punar džanma na vidjaté

„Všechny planety v hmotném světě, Brahmalókou počínaje 
a nejnižší planetou konče, jsou místa utrpení a opakovaných 
rození a smrtí. Ale ten, kdo dosáhne Mého sídla (duchovního 
světa), ó synu Kuntí, se znovu nenarodí.“ (Bg 8.16)

Šrí Íšópanišad poukazuje na to, že člověk, který jakýmkoliv 
způsobem přelétá z jedné planety na druhou, zůstává v hluboké 
temnotě. Celý vesmír je pokrytý obrovskými hmotnými prvky, 
stejně jako kokosový ořech, do poloviny naplněný vodou. Proto-
že skořápka je vzduchotěsná, je uvnitř hustá tma a je třeba planet, 
jako je Slunce a Měsíc, aby ji osvětlily. Vně vesmíru je nesmírná 
a neomezená expanze brahmadžjóti s mnoha Vaikunthalókami. 

Nejvyšší a největší planetou v brahmadžjóti je Krišnalóka 
neboli Gólóka Vrindávana, kde sídlí Nejvyšší Osobnost Božství, 
Šrí Krišna. Krišna nikdy neopouští Krišnalóku, kde žije se svý-
mi společníky, a zároveň je všudypřítomný v celém hmotném 
i duchovním stvoření. Tato skutečnost již byla vyložena ve čtvrté 
mantře. Pán je všudypřítomný jako Slunce, které svítí všude, 
i když se vždy nachází přesně na svém orbitu.

Problémy života nelze vyřešit cestou na Měsíc. Mnozí lidé se 
stávají rádoby zbožnými jen pro slávu a jméno. Tito pseudo-
nábožní lidé si nepřejí odejít z tohoto vesmíru a dostat se do 
duchovního světa. Pod rouškou zbožňování Pána chtějí zůstat 
v hmotném světě. Ateisté a impersonalisté zavádějí takové lidi 
hlásáním ateismu do nejtemnějších končin. 

Ateisté přímo popírají existenci Nejvyšší Osobnosti Božství 
a impersonalisté podporují ateisty zdůrazňováním neosobního 
aspektu Nejvyššího Pána. Doposud jsme v Šrí Íšópanišadě nena-
razili na žádnou mantru, která by popírala Osobnost Božství. Je 
řečeno, že může běžet rychleji než kdokoliv jiný. 

Ti, kteří se honí za jinými planetami, jsou zajisté osoby, a jestli-
že Pán umí běžet rychleji než tyto osoby, jak může být pokládán 
za neosobního? Neosobní pojetí Nejvyššího Pána je jen jiný druh 

Íšópanišad

Šrí 

Překlad
Ti, kteří uc

polobohy, vstou
do nejtemnějších konči

nevědomosti. Ještě více to platí p
kteří uctívají Absolutno.

stra

p
ejte
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nevědomosti, který má svůj počátek v nedokonalém pojetí Abso-
lutní Pravdy.

Nevědomí pseudonábožní lidé a výrobci tzv. inkarnací, kteří 
tím přímo porušují příkazy Véd, se dostanou do nejtemnějších 
končin vesmíru, neboť zavádějí na scestí ty, kdo je následují. Tito 
impersonalisté se před hlupáky, kterým chybí znalost védské 
moudrosti, většinou sami vydávají za inkarnace Boha. Mají-li tito 
pošetilci vůbec nějaké znalosti, pak jsou v jejich rukou nebezpeč-
nější než sama nevědomost. Tito impersonalisté neuctívají ani 
polobohy, jak je doporučeno v písmech. 

Písma radí, jak za určitých okolností uctívat polobohy, ale sou-
časně podotýkají, že toho není zapotřebí. V Bhagavad gítě (7.23) 
je jasně řečeno, že výsledek dosažený uctíváním polobohů není 
trvalý. Poněvadž ani tento hmotný vesmír není trvalý, není trvalé 
nic, čeho je dosaženo v temnu hmotné existence. Otázkou zůstá-
vá, jak dosáhnout skutečného, věčného života.

Pán praví, že jakmile Ho člověk dosáhne prostřednictvím 
oddané služby, která je jedinou cestou, jíž se lze přiblížit Nejvyš-
šímu Pánu, bude zcela vysvobozen z otroctví rození a umírání. 
Cesta vysvobození z pout hmoty je tedy zcela závislá na poznání 
a odpoutanosti. 

Pseudonábožným lidem chybí jak znalosti, tak odpoutanost od 
hmotných záležitostí. Většina z nich chce pod rouškou altruis-
tické a fi lantropické činnosti a ve jménu falešných náboženských 
zásad i nadále žít ve zlatých poutech hmotného otroctví. 

Předstírají náboženské city a oddanou službu Bohu, ale součas-
ně se oddávají různým druhům nemorálních činností, a přesto 

jsou považováni za duchovní mistry a oddané Bohu. Tito po-
rušovatelé náboženských zásad nemají žádnou úctu k áčárjům, 
svatým učitelům v přímé učednické posloupnosti. Aby svedli lid, 
prohlásí se sami za takzvané áčárji, aniž by následovali zásady 
pravých áčárjů.

Tito podvodníci jsou nejnebezpečnějšími živly lidské společ-
nosti. Poněvadž neexistuje žádná náboženská vláda, unikají tres-

tům státních zákonů. Nemohou však uniknout zákonu Nejvyšší-
ho, který v Bhagavad gítě (16.19-20) jasně prohlásil, že závistiví 
démoni, vydávající se za šiřitele náboženství, budou svrženi do 
nejtemnějších končin pekla. Šrí Íšópanišad potvrzuje, že když 
tito pseudonábožní lidé skončí se svým duchovním učitelováním, 
jemuž se věnují čistě jen pro uspokojení smyslů, dostanou se rov-
nou do nejodpornějších končin vesmíru. ❧

andhan tamah pravišantijé s̔ambhútim upásatétató bhúja iva té tamója u sambhútján ratáh

Mantra dvanáctá
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22.2. Vidžaja Ékádaší (př. 23.2. od 6:57 do 10:29)
23.2. Šrí Íšvara Purí – odchod
25.2. Šiva Rátri
27.2. Šríla Džagannátha Dása Bábádží – odchod
 Šrí Rásikánanda - odchod
8.3. Dvádaší, půst za Ámalakí vrata Ékádaší 

(př. 9.3. od 6:28 do 10:18)
9.3. Šrí Mádhavéndra Purí – odchod
12.3. GAURA PÚRNIMÁ, příchod Šrí Gaurángy Maháprabhua 

(půst do východu měsíce)
20.3. Šrí Šrívása Pandita – příchod
24.3. Pápamóčaní Ékádaší (př. 25.3. od 5:54 do 9:06)
1.4. Šrí Rámánudžáčárja – příchod
5.4. RÁMA NAVAMÍ, příchod Pána Šrí Rámačandry 

(půst do západu slunce)
7.4. Dvádaší, půst za Kámada Ékádaší 

(př. 8.4. od 6:23 do 10:51)
11.4. Šrí Šjámánanda Prabhu – příchod
21.4. Šríla Vrindávana Dása Th ákura – odchod
22.4. Varúthiní Ékádaší (př. 23.4. od 6:12 do 10:38)
23.4. 7. výročí instalace Šrí Šrí Nitái Gaurángy
26.4. Šrí Gadádhara Pandit – příchod (př. 8.2. od 7:52 do 10:39)

Vidžaja Ékádaší (př. 23.2. od 6:57 do 10:22929). Vidžaja Ékádaší (př. 23.2. od 6:57 do 10:22929))

VaišnavskýVaišnavský  
kalendářkalendář

Krišna je věčnou podobou Boha, Krišna je věčnou podobou Boha, 
plnou věčné blaženosti a poznáníplnou věčné blaženosti a poznání
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Absolutní Pravdu je možné realizovat 
v plné míře procesem oddané služ-
by Pánu, Vásudévovi, Osobnosti 

Božství, úplné Absolutní Pravdĕ. Brahman 
je Jeho transcendentální tĕlesná záře a Pa-
ramátmá částečné zastoupení. Realizace 
Absolutní Pravdy v podobĕ Brahmanu 
a Paramátmy jsou samy o sobĕ pouze čás-
tečnou realizací. Existují čtyři druhy lid-
ských bytostí – karmí, gjání, jógí a oddaní. 
Karmí jsou materialisté, zatímco ostatní 
tři skupiny jsou transcendentalisté. Prvot-
řídní transcendentalisté jsou oddaní, kteří 
zrealizovali Nejvyšší Osobu. Transcenden-
talisté druhé třídy jsou ti, kteří částečnĕ 
zrealizovali úplnou část Absolutní Osoby, 
a transcendentalisté třetí třídy jsou ti, kdo 
sotva pochopili, že Absolutní Osoba vůbec 
má duchovní podstatu.

Jak se uvádí v Bhagavad gítĕ a jiných 
védských dílech, Nejvyšší Osobu je možné 
zrealizovat oddanou službou, kterou pod-
poruje dokonalé poznání a odpoutanost 
od hmoty. Jelikož realizace Brahmanu 
a Paramátmy jsou nedokonalé realizace 
Absolutní Pravdy, prostředky, kterými se 
realizují, konkrétnĕ cesty gjány a jógy, jsou 
také nedokonalé. Oddaná služba založená 
na úplném poznání spojeném s odpouta-
ností od hmoty a ustálená díky naslouchá-
ní. Védánta šruti je jediná dokonalá me-
toda, pomocí níž může upřímnĕ hledající 
student zrealizovat Absolutní Pravdu.

Oddaná služba tedy není určena ménĕ 
inteligentní třídĕ transcendentalistů. Exis-
tují tři třídy oddaných – první, druhá 
a třetí třída. Oddaní třetí třídy, neboli 

začátečníci, kteří nemají poznání a nejsou 
odpoutaní od hmoty, ale pouze je přita-
huje předbĕžný proces uctívání Božstva 
v chrámu, se nazývají materialističtí odda-
ní. Více než transcendentální prospĕch je 
láká hmotný zisk. Proto je rozhodnĕ ne-
zbytné pokročit z postavení materialistické 
oddané služby na úroveň oddanosti druhé 
třídy. Na úrovni druhé třídy je oddaný 
schopen vidĕt čtyři principy v devocio-
nálním přístupu, a sice Osobnost Božství, 
Jeho oddané, nevĕdomé a závistivé. Je nut-
né se povýšit alespoň na úroveň oddaného 
druhé třídy a tak se stát způsobilým k po-
znání Absolutní Pravdy.

Oddaný třetí třídy proto musí obdržet 
pokyny o oddané službĕ ze smĕrodatných 
zdrojů Bhágavata. Prvním Bhágavatou je 
neochvĕjná osobnost oddaného a druhým 
Bhágavatou je poselství Boha. Oddaný tře-
tí třídy tedy musí jít za osobností oddané-
ho, aby se dozvĕdĕl o pokynech k oddané 
službĕ. Osobnost oddaného není profesio-
nál, který si prostřednictvím Bhágavatamu 
vydĕlává na živobytí. Tento oddaný musí 
být zástupce Šukadévy Gósvámího, jako 
byl Súta Gósvámí, a jeho povinností je 
kázat nauku oddané služby pro všestranný 
prospĕch celého lidstva. Začátečník má 
jen málo chuti naslouchat autoritám. Za-
čínající oddaný okázale naslouchá profesi-
onálovi, aby uspokojil svoje smysly. Tento 
druh naslouchání a zpívání všechno zkazí 

– mĕli bychom být tedy opatrní a vyvaro-
vat se ho. Svatá poselství Boha v podobĕ, 
v jaké je hlásá Bhagavad gítá nebo Šrímad 
Bhágavatam, jsou bezpochyby transcen-

dentální námĕty, ale přesto se nesmí přijí-
mat od profesionálů, kteří je otráví stejnĕ, 
jako otráví had mléko pouhým dotekem 
svého jazyka.

Upřímný oddaný musí být tudíž připra-
ven naslouchat védské literatuře, jako jsou 
Upanišady, Védánta a ostatní spisy, které 
zde zanechali předchozí autority nebo 
Gósvámí, aby napomohli jeho pokroku. 
Nikdo nemůže učinit skutečný pokrok, aniž 
by naslouchal této literatuře. Bez naslou-
chání a jednání podle obdržených pokynů 
nebude mít okázalá oddaná služba žádnou 
hodnotu a stane se tudíž překážkou na 
cestĕ oddané služby. Pokud se tedy odda-
ná služba nezakládá na zásadách autorit 
šruti, smriti, Purán a Paňčarátry, mĕlo by 
se toto její předstírání okamžitĕ zavrhnout. 
Neautorizovaný oddaný by nikdy nemĕl být 
uznán za čistého oddaného. Jakmile oddaný 
vstřebá poselství védské literatury, může 
nepřetržitĕ vidĕt všudypřítomný lokalizova-
ný aspekt Osobnosti Božství ve svém vlast-
ním já. Tomu se říká samádhi.

Zde Šrímad Bhágavatam uvádí, že prv-
ním požadavkem pro dosažení samádhi je 
šraddhá, víra. Čaitanja čaritámrita (Mad-
hja 22.62) defi nuje šraddhu takto:

šraddhá-šabdé - višvása kahé sudridha niščaja
krišné bhakti kailé sarva-karma krita haja

Máte-li hlubokou víru v to, že pokud 
se z vás stane oddaný, dosáhnete veškeré 
dokonalosti, pak je to šraddhá, upřímná 
víra. Na konci Bhagavad gíty (18.66) 
Krišna říká:

Vidět Boha v nitru
tač čhraddadháná munajó

gjána-vairágja-juktajá
pašjantj átmani čátmánan

bhaktjá šruta-grihítajá

Tuto Absolutní Pravdu realizují 

upřímnĕ hledající studenti či 

mudrci s vypĕstovaným poznáním 

a odpoutaností tím, že prokazují 

oddanou službu v souladu s tím, 

co slyšeli z Védánta šruti.

(Šrímad Bhágavatam 1.2.12

Dobrovolně se Mi odevzdej, a Já se o tebe postarám. Dobrovolně se Mi odevzdej, a Já se o tebe postarám. 
Ochráním tě od všech následků hříšného jednání, neboj se.Ochráním tě od všech následků hříšného jednání, neboj se.
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sarva-dharmán paritjadžja
mám ékan šaranan vradža
ahan tván sarva-pápébhjó

mokšajišjámi má šučah

„Dobrovolnĕ se Mi odevzdej, a Já se 
o tebe postarám. Ochráním tĕ od všech 
následků hříšného jednání; neboj se.“ 
Když nĕkdo tento pokyn přijme a odevzdá 
se okamžitĕ a bez váhání Krišnovi, pak je 
to šraddhá. Máte-li tuto víru a odevzdáte 
se Krišnovi, stane se z vás muni nebo ma-
hátmá, ušlechtilá duše obdařená poznáním 
a odpoutaností (tač čhraddadháná muna-
jah gjána-vairágja-juktajá). Cílem lidského 
života je získat poznání a odpoutanost. 
Poznání je samo o sobĕ bezcenné – je za-
potřebí také odpoutanosti. Šrípáda Šanka-
ráčárja, zakladatel májávádské školy, proto 
přikazoval svým přívržencům: „Nejdříve 
se staňte sannjásími (askety), a pak tepr-
ve můžete mluvit.“ Ten, kdo je skutečný 
gjání, moudrý človĕk, musí být zároveň 
vairágí – ten, kdo se vzdal veškeré připou-
tanosti k hmotným vĕcem. Výsledkem víry, 
odevzdání se, poznání a odpoutanosti je 
pašjantj átmani čátmánam: uvidíme Pa-
ramátmu, Nejvyšší Duši, ve své mysli a ve 
svém já. To je potvrzeno jinde ve Šrímad 
Bhágavatamu (12.13.1): dhjánávasthita-
tad-gaténa manasá pašjanti jan jóginah: 

„Dokonalý jógí ve svém nitru neustále vidí 
Nejvyšší Osobnost Božství.“

Dokonalý jógí vlastní prému, čistou lás-
ku ke Krišnovi. V Brahma-sanhitĕ (5.38) je 
verš: prémáňdžana-ččhurita-bhakti-vilóča-
néna santah sadaiva hridajéšu vilókajanti: 

„Oddaný, který si potřel oči balzámem lás-
ky k Bohu, ve svém srdci neustále vidí pře-
krásnou načernalou podobu Krišny.“ My 
si ani nedokážeme představit, jak je Krišna 
krásný! Uvádí se, že má tĕlo krásnĕjší než 
milióny Amorů (kandarpa-kóti-kama-
níja-višéša-šóbhan). Amor je nesmírnĕ 
krásný, ale i kdybyste shromáždili milióny 
Amorů, jejich krása se nedá srovnat s tou 
Krišnovou. Tyto vĕci není možné pochopit, 
dokud nemáme oči potřené balzámem 
lásky k Bohu.

Bohu nemůžeme porozumĕt našimi 
současnými tupými hmotnými smysly, jež 
pouze šílí po hmotném požitku. Jak by-
chom jimi mohli vnímat Krišnu, který je 
plnĕ duchovní? To není možné. Proto mu-
síme smysly očistit procesem bhakti:

atah šrí-krišna-námádi
na bhavéd gráhjam indrijaih

sévónmukhé hi džihvádau
svajam éva sphuratj adah

„Nikdo nemůže pochopit transcen-
dentální povahu jména, podoby, vlast-
ností a zábav Šrí Krišny svými hmotou 
znečištĕnými smysly. Jen pokud je 

duchovnĕ prostoupený transcendentální 
službou Pánu, se mu vyjeví Jeho transcen-
dentální jméno, podoba, vlastnosti a zába-
vy“ (Bhakti-rasámrita-sindhu 1.2.234).

Jakmile se zapojíme do služby Pánu, 
pomůže nám to dospĕt na úroveň poznání 
(gjány) a odpoutanosti (vairágji). Poznání 
má ten, kdo chápe ahan brahmásmi: „Ne-
jsem toto hmotné tĕlo, jsem duše.“ Nyní se 
označujeme na základĕ našich tĕlesných 
vztahů. Myslíme si, že „jsem Američan“, 

„jsem Ind“, „jsem bráhmana“, „jsem čer-
noch“, „jsem bĕloch“, „jsem silný“, „jsem 
slabý“, „jsem tlustý“, „jsem hubený“. To 
jsou všechno tĕlesné přívlastky. Pokud se 
od nich oprostíme a začneme uvažovat, že 

„jsem vĕčný služebník Krišny“, pak vlastní-
me skutečnou gjánu, poznání.

Jak jsme se zmínili dříve, když se zapojí-
me do oddané služby Krišnovi, automatic-
ky se dostaví poznání a odpoutanost. Tuto 
oddanou službu však musíme provádĕt 
podle nařízení védské literatury, což se 
také uvádí v právĕ probíraném verši. Šríla 
Rúpa Gósvámí to potvrzuje ve své Bhakti-
rasámrita-sindhu (1.2.101):

šruti-smriti-puránádi-
paňcarátra-vidhin viná
aikántikí harér bhaktir

utpátájaiva kalpaté

„Oddaná služba Pánu, která přehlíží au-
torizovanou védskou literaturu, jako jsou 
Upanišady, Purány a Nárada-paňčarátra, 
způsobuje ve společnosti pouze rozruch.“

Tyto knihy je třeba přijímat prostřed-
nictvím duchovní posloupnosti (param-
pará). Jinými slovy, abychom se naučili 
vĕdĕ bhakti, musíme přijmout gurua 
v duchovní posloupnosti od Krišny. Aby-
chom například pochopili Bhagavad gítu, 
musíme ji přijmout stejným způsobem 

jako Ardžuna – od Krišny nebo Jeho 
zástupce, s pokorným a služebnickým po-
stojem. Ardžuna je součástí duchovní po-
sloupnosti. Protože se duchovní posloup-
nost časem přerušila a poznání Bhagavad 
gíty se vytratilo, Krišna ji opĕt přednesl 
Ardžunovi. Když tedy porozumíte Bha-
gavad gítĕ a Krišnovi jako Ardžuna, vaše 
pochopení bude dokonalé. Když si však 
k Bhagavad gítĕ vytváříte nĕjaký smyšle-
ný význam, jen maříte čas.

Neztrácejte čas. Snažte se Krišnu 
poznat takového, jaký je, jak sám sebe 
popisuje v Bhagavad gítĕ. Jestliže řekne, 

„Jsem takový“, proč ztrácíte čas vymýšle-
ním různých způsobů a prostředků, jak 
Ho poznat jiným způsobem? Krišna vás 
pobízí: „Já jsem Bůh. Tady je Moje jméno, 
adresa, takové jsou Moje činnosti.“ Na-
bízí všechno. Proč nechcete porozumĕt 
Bohu od Boha? Proč si vymýšlíte vlastní 
způsoby, jak Mu porozumĕt?

Hnutí pro vĕdomí Krišny nepředklá-
dá žádný smyšlený způsob, jak Bohu 
porozumĕt. Jednoduše nabízí standardní 
postup. Krišna v Bhagavad gítĕ uvádí: 
man-maná bhava mad-bhakto mad-jádží 
mán namaskuru: „Mysli na Mĕ, staň se 
Mým oddaným, uctívej Mĕ a klaň se přede 
Mnou.“ A my učíme totéž. Tento proces 
není tĕžké následovat, je vhodný pro kaž-
dého. Lidé nĕkdy říkají, že rozšířením hnu-
tí pro vĕdomí Krišny po celém svĕtĕ jsem 
dokázal nĕco úžasného, ale já jsem pouze 
představil Krišnu takového, jaký je. V tom 
je tajemství. Každý tedy může poznat Kriš-
nu takového, jaký je, na základĕ Bhagavad 
gíty a Šrímad Bhágavatamu a dovést svůj 
život k dokonalosti. Jakýkoliv jiný proces 
poznání Boha, který si sami vymyslíte, je 
jen zbytečnou ztrátou času.

(pokračování příště)
Dharma: Cesta transcendence ❧

Máte-li hlubokou víru v to, že pokud se z vás stane oddaný,Máte-li hlubokou víru v to, že pokud se z vás stane oddaný,
 dosáhnete veškeré dokonalosti, pak je to šraddhá, upřímná víra. dosáhnete veškeré dokonalosti, pak je to šraddhá, upřímná víra.
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Aruddha déví dásívzdělávání

Rádhiká Ramana sdílí své myšlenky 
ohledně problémů s televizí – jak 
s jejím obsahem, tak s ní jako 
médiem.

Co lidé sledují
Obsah televize obvykle porušuje všechny 

čtyři regulativní principy a vychvaluje přitom 
právě ty věci, které se z našich myslí snažíme 
dostat pryč. Pokud trávíme čas zpíváním 
a sdružováním se s oddanými a ze všech sil 
se snažíme svou mysl očistit – zaměřit ji na 
Krišnu a ovládnout smysly – proč bychom 
potom měli chtít hodinu sedět a všechny ty 
nesmysly si pouštět do sebe?

Úrmilá dásí, známá ISKCONská pe-
dagožka, která má desítky let zkušeností 
z vedení gurukuly, napsala jednou článek 
do časopisu Back to Godhead, ve kterém 
televizi nazvala „jednookým guruem“. 
V našich chrámech usadíme duchovního  
učitele na čestné místo uprostřed místnos-
ti a pak trpělivě sedíme a posloucháme, 
co nás učí. V našich domovech pak za-
cházíme stejným způsobem s televizí, i jí 
dáváme nejčestnější místo v domě. Když 
vejdeme v podstatě do jakéhokoliv obýva-
cího pokoje, televize je jeho středobodem. 
Tomuhle jednookému guruovi se vlastně 
dá vjásásan a pak se každý den ráno i večer 
alespoň na hodinu, ale obvykle na delší 
dobu, všichni seběhnou kolem něj, aby po-
slouchali a učili se.

Většina z toho, co se v televizi ukazuje, 
má ale nějakým způsobem velebit tělo. 
Některé pořady jsou v tom ohledu zdr-
ženlivější, jiné zase přímější, ale až příliš 
mnoho z nich obsahuje scény, ve kterých 
se hlavní hrdina dostává do kompromitu-
jících situací.

V Americe získávají fi lmy hodnocení 
podle svého obsahu, ale dokonce i fi lm 
s hodnocením PG (tzn. může obsaho-
vat mírné projevy násilí, rouhání nebo 
nevýrazné zobrazení nahoty – pozn. 
překl.), který mnoho rodičů považuje za 

vhodný i pro malé děti, může obsahovat 
nepovolený sex a násilí. Ty samé činnosti, 
které v chrámu zavrhujeme, jsou pak na 
malých i velkých obrazovkách v našich 
domovech vychvalované. Slyšíme jednu 
věc od duchovního učitele v chrámu, a pak 
jdeme domů a slyšíme pravý opak od 
toho druhého gurua v našem obývacím 
pokoji. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma 
učiteli je ale bohužel v tom, že ten jednoo-
ký k nám má přístup mnohem snazší než 
náš duchovní učitel. Svého duchovního 

učitele můžeme vidět třeba jen jednou, 
dvakrát do roka, a to ještě jenom v chrá-
mu. Na druhou stranu jednooký guru je 
přítomný v našich ložnicích, obývácích 
i jídelnách a mluví k nám v okamžicích 
největší intimity a uvolnění. Dáváme tele-
vizi přímý a nepřetržitý přístup do našich 
srdcí a myslí, zatímco duchovní učitel je 
vykázán na určená místa a časy – obvykle 
přinejlepším párkrát do týdne.

Jak lidé sledují
Pokud jde o televizi jako médium, exis-

tuje mnoho studií dokazujících, že díky 
způsobu, jakým televize funguje, snižuje 
naši schopnost myslet kriticky, tak aby po-
tom mohly převládnout bezprostřednější 
sklony: přijmout, cokoliv je nám prezento-
váno. Když pak mluvíme o dětech a jejich 
myslích, je to obzvlášť vážné. Přirozeně 
přijmou cokoliv, co je jim představeno v tak 
barvitém a realistickém stylu. Čím více děti 
televizi sledují, tím víc věří tomu, že svět je 
vlastně takový, jaký ho v televizi vidí.

Mysl je od přírody snivá a tvořivá, tele-
vize ale tyhle energie vysává. Když čteme 
popis nádherné lesní krajiny, pasáž knihy 
odsuzující nespravedlnost, nebo narazí-
me na nečekaný zvrat v zápletce, musíme 
vynaložit určité úsilí, abychom pochopili, 
o čem se mluví, a potom si v mysli vytvo-
řili představu. Když ten samý příběh bude-
me poslouchat z rádia, nemusíme dešifro-
vat slova, jako kdybychom je četli, pořád 
jsme ale nucení používat představivost.

Problém s televizí spočívá v tom, že ne-
musíme dělat vlastně vůbec nic – nic, aby-
chom získali informace nebo si představili 
scény. Všechno je nám naservírováno jako 
na podnose. Stálá dieta z takové břečky 
mění mysl na kaši. Když sledujeme televizi, 
sedíme a slintáme. Přál bych si, aby to byl 
jen nejapný žert, ale nedávné studie měřily 
úroveň mozkové aktivity subjektů během 
sledování televize, a protože v ní všechno 
plyne jen jedním směrem, žádná mozková 

aktivita při tom v podstatě neexistuje – 
žádná představivost, žádná tvořivost, žád-
ná vědomá myšlenka.

To je obzvlášť znepokojující v době, 
kdy každý obor obchodu vyžaduje, aby 
školy produkovaly určitý druh absol-
ventů. Všude, kam se obrátíme, nám 
řeknou, že jednadvacáté století potřebuje 
tvořivost, dovednost řešit problémy, ná-
paditost a schopnost kritického myšlení. 
Nejsou tohle právě ty vlastnosti, které 
televize ničí?

Co když nesledujeme?
Není těžké pochopit, jak škodlivé je sledo-

vání televize, ať už tuto otázku zkoumáme 
z perspektivy vědeckého výzkumníka, nebo 
Krišny si vědomého rodiče. Stejně ale občas 
můžeme mít vtíravý strach, že když naše děti 
televizi sledovat nebudou, nějakým způso-
bem o něco přijdou. Budou hloupé – bez 
přehledu o tom, co se děje ve světě? Bude 
jim chybět nějaký druh požitku?

Ta poslední otázka vyvstává z toho důvo-
du, že pro mnoho lidí je televize jediným 
zdrojem rasy v hmotném světě. Už ale 
nevědí, že tohle je zvrácená rasa. Oddaní se 
ze všech sil snaží nahradit světskou rasu du-
chovní rasou. Sledovat televizi pak je stejné 
jako snažit se zapálit oheň, zatímco na něj 
lijeme vodu. Je to kontraproduktivní.

Díky vyhýbání se televizi můžeme jedno-
duše udělat velikou změnu v životech nás 
i našich dětí. Ve Spojených státech je v prů-
měrné domácnosti televize puštěná šest 
hodin a čtyřicet sedm minut denně. Před-
stavte si všechny ty aktivity, které by člověk 
za tu dobu mohl stihnout, ať už je to trávit 
čas s rodinou, věnovat se koníčku, učit se 
nový jazyk, číst Prabhupádovy knížky, na-
vštívit chrám – všechny tyhle příležitosti 
jsou ztracené.

Nejenom že je to ztráta drahocenného 
času, zároveň se tak ale do našich myslí 
dostává tolik odpadu. Podle A. C. Nielsena 
průměrný člověk za život dlouhý šedesát 
pět let stráví devět let zíráním na televizi. 
Průměrné dítě, které sleduje televizi, bylo 
svědkem osmi tisíc vražd dříve, než ukon-
čilo základní školu, a vidělo dvacet tisíc 
reklam každý rok. Školní rok zabere kolem 
900 hodin, ale průměrné dítě sleduje tele-
vizi 1500 hodin během toho samého roku. 
Není pak žádný div, že domácí vzdělávání 
může být tak schopné konkurence a efektiv-
ní. Jen se podívejte, kolik času jde jednodu-
še ušetřit tím, že se vypne televize.

Vypnout ji ale může být těžké, dokonce 
i pro oddané. Pokud se snažíme u nás doma 
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televizi omezit, ale děti pak jdou domů 
k jiným oddaným a sledují ji hodinu tam, 
bude to dělat problémy. Musíme být silní 
jako komunita, abychom úspěšně dosáhli 
cíle šetřit čas a investovat naše energie lep-
ším způsobem. Nemůžeme děti jednoduše 
vinit za sledování televize! Když vidí ostatní 
oddané, obzvláště dospělé, následující růz-
né standardy, musí se s tím poprat a kvůli 
tomu se pak k televizi připoutávají. Vzdát 
se televize je velmi těžké.

Rodiče se často bojí, že když jejich děti 
nebudou sledovat televizi, budou mít pro-
blém zapadnout mezi vrstevníky a svět 
kolem sebe. Přirozeně nechceme, aby se 
naše děti cítily odstrčené, ve skutečnosti dá 
ale jenom málo práce informovat se o tom, 
co se ve světě děje. Naše děti nemusí sedět 
a sledovat každý seriál nebo dokonce každé 
zprávy, které televize nabídne, jen proto, 
aby zůstaly v obraze.

Jestli někteří sledujete zprávy pravidelně, 
víte, že stanice během dne opakují pořád 
dokola ty samé reportáže. Pokud se budete 
dívat na program, kde 24 hodin denně běží 
zprávy, všechno, co uslyšíte, bude pořád 
těch samých pět příběhů, dokud vysílání 
nenarazí na nějakou další novinku, a pak si 
poslechnete spoustu žvanění, než se dosta-
nete k plné informaci.

Když si přečtete titulky novin z ná-
sledujícího dne, dozvíte se zhruba totéž, 
jako kdybyste sledovali zprávy předchozí-
ho dne v televizi. Titulní stránka obsahuje 
všechny nejdůležitější zprávy a zbytek 
novin jsou nepodstatné informace pro 
lidi, kteří potřebují něco, čím mohou za-
městnat svou mysl. Z vlastní zkušenosti 
vím, že domácí vzdělávání, prosté televize, 
nedělá studenty zaostalými. Cítil jsem se 

nervózní, že toho nebudu vědět dost, ale 
je to vlastně jenom otázka toho být venku 
ve světě a mluvit s lidmi, a tak se dozvíme 
všechno, co potřebujeme.

Nezáleží na tom, jestli každý den pracu-
jete nebo navštěvujete univerzitu, faktem 
je, že oddaní vždycky připadají většinové 
společnosti inteligentní, protože mají vizi 
a integritu. A co když nám někdo řekne 
něco, co neznáme? Tiger Woods se posled-
ní dobou objevoval ve zprávách, například. 
I když neznáme podrobnosti jeho příběhu, 
stejně jsme v okamžiku, kdy ho uslyšíme, 
schopní nabídnout Krišny si vědomou per-
spektivu. Víme, jak vidět události. Můžeme 
věřit, že naše děti nebudou působit neinte-
ligentně nebo hloupě nebo společensky ne-
ohrabaně jenom proto, že jsme jim omezili 
televizi a místo toho jim dali pořádné vzdě-
lání. Samozřejmě, že naše děti nebudou za-
padat do určitých sociálních kruhů, ale to je 
v pořádku. Žádné dítě se necítí jako součást 
každého společenského kruhu. Jako oddaní 
jsme udělali ohledně svého životního stylu 
určitá rozhodnutí, která nás vyčleňují. Ve 
skutečnosti to dělá každý.

Zašel bych i tak daleko, abych tvrdil, že 
právě děti vyrůstající v neustálém bombar-
dování od televize a dalších mysl rozrušu-
jících médií jsou ty, které jsou společensky 

neohrabané. V dnešní době vidím, že stu-
denti stěží udrží rozhovor bez neustálého 
pokukování po svých mobilních telefonech. 
Mluvil jsem s lidmi, kteří vytáhli mobil 
a začali mačkat tlačítka ihned, jak se v roz-
hovoru objevila pauza, kterou neuměli vy-
plnit – myslím, že většinou právě jen proto, 
aby zaplnili ticho.

Nemusíme se o svoje děti bát. Jako odda-
ní budou vědět, jak chodit světem. Krišna 

v Gítě slibuje, že nám dá veškerou inteligen-
ci, kterou potřebujeme.

Internet z pohledu studenta
Mluvili jsme o televizi, skutečným pro-

blémem je ale v dnešní době internet. In-
ternet je dostupný neustále a téměř všude. 
Rádhiká Ramana zkoumá nové problémy, 
které vznikly díky snadnému přístupu k in-
ternetu.

Lidé, kteří se vyhýbají sledování televize, 
občas věří, že internet je bezpečnější zdroj 
informací. Internet je ale ještě návykovější 
než televize. Mnoho lidí, kteří internet pou-
žívají každý den, trpí, ať už si to uvědomují 
nebo ne, psychologickou poruchou nazý-
vanou závislost na internetu. Ve Spojených 
státech se devadesát procent dětí starších 
dvanácti let připojuje na internet každý den. 

„Chatovací“ místnosti, Facebook, MySpace 
a různé další sociální sítě berou jako nor-
mální součást svého běžného společenské-
ho života, a to až do takové míry, jakou si 
předchozí generace neumějí ani představit.

Naneštěstí je ale většina z internetu 
jenom obrovský depozitář odpadu. Kdy-
by každý vzal ze svého domu všechny 
bezcenné věci a dal je na jednu hromadu, 
bylo by to něco jako internet. Dřív to bý-
valo tak, že vás nikdo neposlouchal, do-
kud jste neměli ke sdělení něco hodnot-
ného, zatímco teď můžete mít okamžité 
publikum, kdykoliv se vám zachce. Je při-
rozeností internetu, že jakmile vytvoříte 
nějakou stránku, vždycky se najdou lidé 
ochotní číst cokoliv, co máte na srdci, ať 
už za to vaše myšlenky stojí nebo ne.

Devadesát devět procent stránek neuvádí 
zdroj, ze kterého čerpají své „informace“. 
Kdo pak tedy poskytuje poznání? Člověk, 
který poučuje o náboženství, může být ně-
kdo morálně nízký. Pisatel zdravotní rady 
nemusí vědět vůbec nic o lékařství. (Nebo 
ještě hůř, jak řekl Alexander Pope: „Malé 
poznání je nebezpečná věc.“ A lidé, kteří 
sami sebe diagnostikují na internetu, riskují 
svoje zdraví i za předpokladu, že by zdroj 
poskytoval pravdivé informace.)

Zdroj informací je důležitý při jakém-
koliv druhu práce. Když svým studentům 
zadám podklady pro výzkum, očekávám od 
nich, že opravdu půjdou do knihovny a bu-
dou číst knihy! Na druhou stranu dnešní 
studenti mají obecně sklon napsat klíčová 
slova do google vyhledávače, zkopírovat 
a vložit pár odstavců z prvních deseti vyhle-
daných článků a to odevzdat jako výsledek. 
Učitelé chtějí své studenty naučit, jak hod-
notit zdroj a přesnost informací, internet 
ale vypadá, že pracuje na opačném principu.

Ve vědomí Krišny věříme, že zdroj je dů-
ležitější než samotný obsah, protože pokud 
je zdroj spolehlivý, víme, že obsah bude 
také. Šríla Prabhupáda často dává příklad 

Domácí vzdělávání, prosté televize, Domácí vzdělávání, prosté televize, 
nedělá studenty zaostalýminedělá studenty zaostalými
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matky jako spolehlivého zdroje. Proč? Pro-
tože matka by své děti nikdy nepodvedla. 
Neustále má na mysli jen jejich nejlepší 
zájmy. Dokonce i když nemá všechno po-
znání světa, cokoliv, co jim dá, bude pro 
jejich prospěch. Na druhou stranu, někdy 
potkáváme lidi, kteří toho vědí hodně, ale 
díky jejich nečistým záměrům může právě 
takové poznání škodit. Jenom proto, že je 
něco pravé, nemusí to být prospěšné.

Zdroj informací je zásadně důležitý. 
V Krišny si vědomém vzdělávání je naším 
prvním úkolem najít správný zdroj a poté 
s pokorou požádat o obsah. Internet fun-
guje přesně naopak. Obsah – informace 

– je to, na čem záleží; zdroj má 
malou důležitost. Jak Kali juga 
postupuje, nástroje máji k pro-
nikání do našich životů jsou čím 
dál tím sofi stikovanější, a když 
se podíváme pozorně, uvidíme, 
že internet je jedním z největších 
nástrojů máji. Všechno na inter-
netu je pohyblivé, proměnlivé 
a pomíjivé. Dokonce i stránka se 
skutečnými informacemi může 
zmizet během jediného dne. 
Není zde žádná stabilita, jen ilu-
ze připravená májou.

Obsah internetu 
Příliš velká část z obsahu in-

ternetu je pornografi cká, takže 
nezávisle na tom, jak moc jsme opatrní, 
pokud naše děti stráví na internetu dost 
času, dostanou se do styku se sexem. Zvěda-
vé dítě přirozeně láká podívat se na takové 
stránky. V tomhle ohledu je malý rozdíl 
mezi televizí a internetem. Televize je, při-
nejmenším, limitovaná množstvím dostup-
ných kanálů a jako rodiče většinou můžeme 
různé programy zablokovat. Internet je ale 
co do obsahu neomezený a neexistuje žád-
ný dobrý způsob, jak kontrolovat přístup 
dítěte. Dokonce i stránky s opravdovými 
informacemi a přijatelným obsahem jsou 
podporované reklamou. Stránka může být 
bezpečná, zatímco obsah reklam může 
představovat problémy. 

Mnoho dětí je dnes závislých na interne-
tu, částečně i díky tlaku spolužáků ve škole. 
Děti si přes společenské sítě jako Facebook, 
MySpace a Twitter vytváří své identity. Osa-
mělé děti si můžou myslet, že internet má 
moc ukončit jejich izolaci, internet ale není 
o vztazích. Všechno je o změnách. Znám 
jednoho chlapce, který trávil na Facebooku 
celé hodiny, a jeho účet byl právě kvůli tomu 
smazán. Ten chlapec se psychicky zhroutil.

Znamená to, že bychom se měli vrátit 
do doby kamenné a našim dětem vůbec 
nedovolit internet používat? Jak se pak 
budou moci ucházet o zaměstnání nebo 
se dokonce naučit internet využívat jako 
pomůcku při svém studiu vědomí Krišny? 

Internet bychom měli používat jako nástroj 
stejně jako každý jiný. Používáme kladiva 
a dláta způsobem, pro který jsou určená, ale 
nenosíme je všude s sebou nebo se s nimi 
nesnažíme mít vztah.

Je několik základních strategií přístupu 
k internetu, které můžeme následovat:

První je nepoužívat internet jako náhraž-
ku za skutečnou komunitu. Děti obzvlášť se 
potřebují naučit, jak budovat a vyjednávat 
vztahy tváří v tvář. Raději internet používej-
te jako náhražku poštovních služeb – k ode-
sílání a přijímání e-mailů.

Zadruhé, nesnažit se prostřednictvím 
internetu studovat jakýkoliv předmět. Lepší 

je jít do knihovny a najít si knížku. Pokud 
chcete, použijte internet k vyhledání faktů – 
k nalezení statistiky nebo získání souřadnic 
neznámé adresy.

Třetí, vyhněte se způsobu prohlížení in-
ternetu, kdy jste neustále on-line, ať už jste 
doma, v práci, nebo kdekoliv jinde s mobil-
ním telefonem. Je lepší se připojit, vyhledat 
potřebnou informaci a zase se odpojit.

Knihy jsou nenahraditelné
Mí studenti vědí, že po nich chci, aby 

chodili do knihovny a opravdu studovali, 
stejně tak ale vědí, že existuje celá škála 
knih on-line, a můžou získat dojem, že po-
užít vyhledávač k nalezení kousků informa-
cí, které potřebují, je rychlejší způsob, než 
kdyby knihy sami opravdu četli. Musíme 
mít na paměti, že neexistuje nic, co by na-
hradilo knihy. Proces, kdy tiše sedíme s kni-
hou, pročítáme se skrze ni, získáváme z ní 
poznání a vidíme informace v souvislostech 

– to vše tvoří úplně jinou úroveň poznání, 
než může nabídnout on-line vyhledávání.

Když knihu prohledáme počítačem a na-
jdeme zmínky o konkrétním tématu, dává 
nám to jen útržky informací, ale ne poznání, 
protože poznání závisí na schopnosti zařa-
dit informaci do souvislostí. Znát odpověď 
na problém není totéž jako být schopný 

odpověď správně použít a problém vyřešit. 
Právě to, že pochopíme souvislosti poznání 
a máme trpělivost snažit se porozumět ce-
lému obrázku, který autor předkládá, nám 
dává odlišnou úroveň vědomostí než funk-
ce „vyhledej a ukaž“.

V ISKCONu můžeme najít oddané, kteří 
ke čtení Prabhupádových knížek upřed-
nostňují portál VedaBase, který je nepo-
chybně užitečným nástrojem pro některé 
úkoly, jako je třeba příprava citací pro před-
nášku nebo knihu. Vyhledávací schopnosti 
VedaBase jsou ale užitečné, jen pokud už 
rozumíme tomu, co se Prabhupáda snaží 
říct. Když si nepřečteme celou kapitolu, ze 

které citace pochází, může nám 
nějaké podstatné sdělení uniknout. 
Můžeme sice vědět, ve kterém 
verši které kapitoly Bhagavad gíty 
se Krišna o něčem zmiňuje, ale 
opravdu pochopit, co říká, může-
me pouze, když se na daný verš po-
díváme v jeho kontextu – ten který 
verš může být jak shrnutí, tak i ná-
mitka vůči třem předcházejícím.

Například, v Gítě 6.47 Krišna 
říká jóginām api sarvéšán, mad-ga-
ténántar-átmaná/ šraddháván bha-
džaté jó mán, sa mé juktatamó ma-
tah: „Ze všech jógínů je ten, který 
se ke Mně neustále upíná s velkou 
vírou a v nitru myslí na Mě a který 
Mi prokazuje transcendentální 

láskyplnou službu, se Mnou nejdůvěrněji 
spojen jógou a stojí ze všech nejvýše. To 

je Můj názor.“
Užitečný verš – citujeme ho často. Když si 

ale vzpomeneme na jeho kontext, je tento 
verš ještě silnější a efektnější. V předchozím 
verši Krišna říká tapasvibhjó 'dhikó jógí: 

„Jógí je výše než asketa, výše než empirik 
a výše než ploduchtivý konatel.“ Ze všech 
těchto transcendentalistů je nejlepší jógí. 
A pak v 6.47 říká, že ze všech jógí, Jeho 
oddaný je ten nejlepší. Jakmile tenhle verš 
dáme do souvislostí s podstatou celé kapito-
ly, vidíme, jak Krišna vlastně bhaktu umístil 
nad všechny kategorie transcendentalistů. 
Taková realizace není možná při použití 
internetového vyhledávače, přichází pouze 
při manipulaci s knihou.

Musíme se opravdu hodně snažit, aby-
chom neztratili kulturu čtení knih. Obzvlášť 
v Indii je teď snaha skočit od zemědělské 
ekonomiky rovnou do informačního věku 
s vynecháním industrializace a masového 
tisku knih, které to provázejí. Samozřejmě 
existují indičtí vydavatelé, ale dřív, než ně-
kteří lidé vůbec dostali možnost zvyknout 
si na čtení knih, internet tu pro ně už byl. 
Indie postupuje do věku informačních 
technologií rychleji, než kdykoliv jakákoliv 
západní země, takže bychom měli být velmi, 
velmi opatrní, jinak můžeme vynecháním 
této prostřední fáze hodně ztratit. ❧

Žádná mozková aktivita při sledování Žádná mozková aktivita při sledování 
televize v podstatě neexistujetelevize v podstatě neexistuje
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11. listopadu 2016 uplynuly 2 roky 
činnosti dobrovolnické skupiny 
projektu „Jídlo pro život Doněck 
(Mariupol a Kramatorsk)“.

Oddaní rozdali během těchto dvou let prasádam v podobě 
260 000 litrů kaše se zeleninou, 613 242 celozrnných žemlí 
a 21 214 teplých obědů.

„Jídlo pro život Doněck, Mariupol a Kramatorsk“ 
v současné době systematicky krmí obyvatele teplým 
jídlem 5 dní v týdnu (od pondělí do pátku) s výjezdem 
do Doněcka, Makějevky, Zugresa, Charcyzska 
(a okolních obcí), Mariupolu, Kramatorska, a rozdává 
týdně 5 000 až 6 000 porcí (0,5-0,7 l kaše a 1-2 kusy 
celozrnných žemlí na osobu).

Dobrovolníci projektu „Jídlo pro život Doněck“ krmí 
hladové lidi TEPLÝM OBĚDEM ZDARMA jen díky 
příspěvkům dobrých lidí!

Chcete-li znovu pomoci oddaným zapojeným do 
tohoto projektu, volejte bhaktin Galinu Bušujevu 
(+420 776 028 151) nebo doneste příspěvek rovnou 
do Góvinda butiku a předejte Ómkaře Rádě déví dásí. 
Děkujeme! ❧

JÍDLO PRO ŽIVOT
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Po několika letech se oddaní z farmy Krišnův 
dvůr a blízkého okolí rozhodli obnovit tradici 
slavení dožínek.

Některým z nás se při zaslechnutí slova „dožínky“ vybaví slav-
nost z dob komunismu, která měla ryze světský charakter a byla 
často spojována s množstvím pouťových atrakcí, bohatým jídlem 
(bohužel většinou nevegetariánským), pitím piva, alkoholu, hud-
bou, tancem a „zábavou“.

Tradice slavení dožínek má však daleko hlubší kořeny. Původně 
se jednalo o svátek sklizně, slavený na konci žní, který měl nábo-
ženský charakter. Tento svátek se slavil jako poděkování Bohu za 
to, že se urodila a sklidila hojná úroda. Během obřadu se Bohu 
obětovaly plody sklizně a prováděla se řada rituálů pro získání 
přízně a požehnání pro další zemědělský rok.

Ve Šrímad Bhágavatamu nacházíme tento popis: „Ve všech 
mĕstech a vesnicích lidé pořádali velké slavnosti. Provádĕli 
védskou ohňovou obĕť za účelem uctĕní a ochutnání prvního 
zrní z nové skliznĕ a také další podobné oslavy podle místních 
zvyklostí a tradic. Zemĕ, která byla bohatá na čerstvĕ vyrostlé 
obilí a kterou zvláštĕ zkrášlovala přítomnost Krišny a Balarámy, 
nádhernĕ zářila jako expanze Nejvyššího Pána.“ (ŠB 10.20.48)

Šríla Prabhupáda to komentuje v knize Krišna takto: „Bĕhem 
podzimu jsou pole plná zralého obilí. V této dobĕ se lidé radují ze 
skliznĕ a pořádají různé obřady, jako je Navánna, obĕtování nové-
ho zrní Nejvyšší Osobnosti Božství. Nové zrní se nejprve obĕtuje 
Božstvům v různých chrámech a potom jsou všichni pozváni na 
sladkou rýži, která je z nĕho připravena. Existují také další ná-
boženské obřady a způsoby uctívání, zvláštĕ v Bengálsku, kde se 
koná nejvĕtší obřad zvaný Durgá púdžá.“ (z knihy Krišna, kap. 20, 

„Popis podzimu“)

Oslava dožínek na farmě Krišnův dvůr proběhla 
v radostné náladě za spolupráce mnoha oddaných 
s cílem přitáhnout pozornost široké veřejnosti ke 
kultuře vědomí Krišny a předat a zpřístupnit du-
chovní bohatství v podobě svatého jména, poznání 
védské moudrosti a Krišnova prasádam (jídla obě-
tovaného Krišnovi).

Brána farmy se pro první návštěvníky otevřela 
kolem desáté hodiny dopolední, kdy se z velkého 
festivalového stanu začaly linout tóny bhadžanů 
a kírtanů (zpěv Hare Krišna mahá mantry). Bě-
hem celého dne probíhal bohatý kulturní program 

s hudebním vystoupením, tanečními ukázkami tradičního indic-
kého chrámového tance Bharata Nátjam v podání malé talento-
vané Sarasvatí, kurzy vaření, projížďky na voze taženém volským 
spřežením, kovářská, hrnčířská a keramická dílna, stánek s jógou 
a masážemi, naučná galerie „Starobylé Védy“, indické malování 
na obličej, malování henou, dětský stan s tematickými hrami pro 
děti, stánky s produkty farmy Krišnův dvůr – krišnodvorskými 
sušenkami, medem, celozrnnou moukou, domácím pečivem, piz-
zou, sladkostmi, chuťovkami… Po celý den bylo možné ochutná-
vat tradiční indická jídla v podobě kompletního menu.

NEDĚLE 18. 9. 2016NEDĚLE 18. 9. 2016

DOŽÍNKY NA FARMĚ
KRIŠNŮV DVŮR

Kouzelný víkend na slavnostech na farmě Kouzelný víkend na slavnostech na farmě 
plné nejúžasnějších lidí a úchvatných dobrot...plné nejúžasnějších lidí a úchvatných dobrot...
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Významným hostem dožínkových slavností byl velvyslanec 
Indické republiky, který přijal pozvání oddaných a na farmu 
zavítal se svou manželkou. Akci jako takovou velice chválil a na 
farmě se mu velice líbilo.

Návštěvníci a hosté se živě zajímali o život na farmě a kladli 
řadu dotazů během komentovaných prohlídek farmy s průvod-
cem – Prémadattou prabhuem, hlavním agronomem farmy. Nej-
více oceňovali mletí mouky na kamenném mlýně, ekologický 
způsob hospodaření, šetrný přístup k přírodě, úctu ke zvířatům 
a snahu o ochranu krav.

A jaká byla úroda?
Na farmě se v roce 2016 podařilo vypěstovat: 15 t špaldy, 15 t 

žita, 8 t pohanky a k tomu zelenina z vlastní zahrádky a nemalé 
množství vytočeného medu. Pod střechu se pro zvířata podařilo 
uskladnit 60 t balíků sena.

I přes mírnou nepřízeň počasí se během dne na farmě vystřída-
lo cca 250 návštěvníků.

Děkujeme všem oddaným, přátelům a příznivcům, kteří se po-
díleli na organizaci a průběhu dožínek, a doufáme, že se tato akce 
stane každoroční tradicí.

Několik ohlasů na závěr
Dobrý den,

návštěva Krišnova dvora byla pro 
mne a mého strýce velmi příjemným 
zážitkem :-)

Ilona

Dobrý večer, zasíláme pár obrázků 
z vydařeného setkání, ze kterého čišela 
pohoda a přátelská atmosféra. Jsme 
zvyklí na akce, které mají pevný řád 
a profesionální přístup, ale chybí jim 
právě to, co popisuji v úvodních řádcích. 
Takže za nás jednička. Co se týká témat 
k diskusi, tak pozitivně byl z řad poslu-
chačů hodnocen přístup k výchově dětí, 
který zmínil náš průvodce, ale nebylo 
více času na rozvinutí diskuse a ani 
nepřišel žádný další impuls. Myslím, že 
taková a podobná témata by zaujala 
širší veřejnost a mohla by být přínosem 
při sdílení těchto myšlenek.

   S pozdravem Jiří a Jitka

Děkuji za krásný den u vás.
Vždy mě neskutečně dojme váš úžasný vztah ke zvířatům. 

Díky vám jsem velmi omezila konzumaci masa.
Šárka

Vážení přátelé,
děkuji za milé přijetí na vaší dožínkové akci, která se mi 

velmi líbila. Přeji hezký den a někdy opět na viděnou.
Pavel

Kouzelný víkend na slavnostech na farmě plné nejúžas-
nějších lidí, úchvatných dobrot, láskyplného zpěvu a hudby 
a mnoho lásky ve vzduchu, plus mnoho možností k vy-
zkoušení, jako hrnčířský kruh, kovářství, prohlídka funkč-
ního mlýna, malování henou na tělo a podobně. 

Pokaždé nezapomenutelný zážitek a děkuji Krišnovi, že 
jsem Ho v tomto životě mohla najít a být konečně jedno-
duše šťastná.

Jana  ❧

Zábava pro dětiZábava pro děti

Oslava dožínek na farmě Krišnův dvůr Oslava dožínek na farmě Krišnův dvůr 
proběhla v radostné náladěproběhla v radostné náladěKurz vaření védské kuchyněKurz vaření védské kuchyně
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DVAKRÁT TOLIK!
...(a ještě trochu víc:-)

Příběh letošní české Pada játry 
se začal psát na podzim roku 
2015. Tehdy jsme uvažovali, jak 
společně nejlépe oslavit 50. 
výročí založení ISKCONu a potěšit 
Šrílu Prabhupádu.

Náš první maják byla výzva H. H. 
Lókanátha Mahárádže k uspořá-

dání alespoň 50ti Pada játer na světě. 
Pro nás to znamenalo první DOUBLE 
IT, tedy zdvojnásobit počet Pada játer 
ve střední Evropě. Podařilo se nám 
opět vyrazit v Česku, a zároveň inspi-
rovat naše bratry a sestry v sousedním 
Slovensku, aby obnovili tradici sloven-
ské Pada játry a vyrazili také.

Další odpověď na otázku, jak potě-
šit Šrílu Prabhupádu, se týkala počtu 
rozdaných knih. To bylo naše druhé 
DOUBLE IT! V roce 2015 jsme rozdali 

za dva týdny 2 000 knih, letos to zna-
menalo dostat ven alespoň 4 000 knih. 
Znělo to šíleně, ale okamžitě po tomto 
rozhodnutí jsme svůj záměr zveřejnili 
a začali jsme podnikat praktické kroky.

Trasu jsme prodloužili o týden a pře-

dem jsme zajistili dostatečný počet 
knih. Ale největší pozornost jsme 
věnovali získání dostatečného počtu 
zkušených i začínajících rozdavačů. 
Protože jsme plánovali rozdat i 50 ma-
lých setů, nabídli jsme kongregačním 
členům možnost sponzorovat libovol-
ný počet knih, které rozdáme jejich 
jménem. Celkem jsme tak předem 
získali sponzory na 1 382 knih.

Samotná Pada játrá byla jako horký 
třtinový sirup – tak horká, že se skoro 
nedala pít, ale tak sladká, že většina 
z nás ji vydržela pít celé tři týdny. Aby 
nás Krišna trochu zchladil, poslal 

několik průtrží mračen, z nichž ta nej-
horší nám jednou večer začala odnášet 
náš padajátrový vůz, přestože byl plně 
zabržděný. Pomohl až velký žebřík, 
který jsme smáčení souvislými proudy 
vody vklínili pod kola.

Časté večerní deště poznamena-
ly návštěvnost našich kulturních 
programů, ale protože jsme letos 
poprvé vsadili na intenzivní face-
bookovou reklamu a navíc jsme 
zakoupili dva prostorné skládací 
stany, stávalo se, že i v dešti na nás 
přišlo 60 až 80 lidí. Není to úplně 
moc, ale česká města a vesnice 
v létě jsou jako po vymření, často 
se stává, že během dne potkáte ve 
vesnici jen dva, tři lidi venku.

Celkový počet návštěvníků stoupl 
oproti minulému roku o 50% (sla-
víme přece 50. výročí založení ISK-
CONu) z 1 200 na 1 800, rozdali 
jsme jim několik set porcí čerstvé-
ho prasádam a do vzduchu vyletělo 
k jejich rukám stovky létajících 
banánů. Při anketách a soutěžích 
jsme šťastným výhercům rozdali 
více než 200 hodnotných cen.

A jak to dopadlo s naší kvótou 
rozdaných knih? Zpočátku to bylo 

beznadějné, zůstávali jsme hluboko 
za potřebným denním průměrem, ale 
Krišna ocenil naše odhodlání i dlou-
hodobou přípravu, a postupně jsme 
se zahřáli na tu správnou provozní 
teplotu (asi 1 108° Celsia). Pada játře 
předcházelo několik strategických 
mítinků a válečné porady jsme měli 
denně i během celé trasy pochodu. Asi 
nejdůležitější bylo to, že se nám poda-
řilo zajistit účast obrněné sankírtanové 
jednotky z pražského chrámu v Luž-
cích. Děkujeme!!!

I naše stálá padajátrová sankírtanová 
skupina jela celé tři týdny na plné obrátky 
a příležitostně se k nám přidávali i další 
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Milost Pánů Gaurángy a Nitjánandy je neomezená,

Milost Pánů Gaurángy a Nitjánandy je neomezená,
a pár jejích kapek padlo i na naše nekvalifikované hlavy

a pár jejích kapek padlo i na naše nekvalifikované hlavy
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sankírtanový 
TÝDENÍK

sankírtanoví střelci z Česka i ze Sloven-
ska. Postupně se nám podařilo chytit ten 
správný rytmus, a 4 000 rozdaných knih se 
pomalu stávalo realitou. Sankírtan oddaní 
rozdávali pořád, všude a všem. Služby 
všech ostatních byly zařízeny tak, aby roz-
davači měli maximální podporu a ideální 
podmínky pro svoji sádhanu i pro samot-
né rozdávání.

Po dvou týdnech bylo jasné, že 4 000 
dáme, ale svitla i naděje, že by mohla pad-
nout dokonce hranice 5 000 knih. 5 000 
a 50. výročí jde pěkně dohromady, co ří-
káte? Přesně to napadlo i nás, a rozpoutalo 
se hotové sankírtanové šílenství. Výsledek? 
Do konce Pada játry jsme rozdali 5 040 
Prabhupádových knih, což je jedenapůl-
krát více než minulý rok.

Šrí Šrí Nitái Gaurasundar v samotném 
závěru projevili svůj skrytý sladký plán, 
a my jsme (i když sladce unavení a vy-

čerpaní) nakonec v extázi slavili Jejich 
úžasné vítězství.

Ale nektar pokračoval i po Pada játře. 
Stejně jako jsme to začali dělat minulý rok, 
i letos jsme na kulturních programech 
sbírali anketní lístky s kontakty na lidi, 
kteří měli vážný zájem o naše další akce 
a programy. 

Po Pada játře jsme všem začali posílat 
jedenkrát týdně miničasopis Mír a zdraví, 
který obsahoval vždy několik informací 
o praktických tématech, jako jsou vztahy, 
práce a zdraví. Součástí každého vydání 
byla pozvánka na jeden (dnes už 2 až 3) 
programy, které jsme na trase letošní Pada 
játry začali pořádat. 

Za pouhé dva měsíce už máme za sebou 
několik úspěšných přednášek, ochutnávek, 
koncertů a kurzů vaření, a připravujeme 
přednášky na jedné vysoké škole. V jed-
nom z měst zahajujeme 2x měsíčně sobot-

ní hostiny a získali jsme tam osobní pod-
poru několika členů městské rady.

Milost Pánů Gaurángy a Nitjánandy je 
neomezená, a pár jejích kapek padlo i na 
naše nekvalifi kované hlavy. Prosíme vás 
všechny, drazí vaišnavové, o požehnání 
pokračovat v tomto extatickém kazatel-
ském programu.

A stejně jako minulý rok na podzim, 
i letos už teď připravujeme Pada játru 
2017. Hádejte, jaký je náš cíl? DOUBLE 
IT! Prosíme o vaše požehnání, abychom 
mohli rozdat alespoň 10 000 Prabhupá-
dových knih.

S přípravami jsme začali okamžitě 
a zorganizovali jsme dvoudenní sankír-
tanový seminář, kterého se zúčastnilo 50 
oddaných. Výsledek? Několik oddaných 
se rozhodlo prodloužit svůj Prabhupádův 

maratón, další si stanovili vyšší kvóty, 
někteří se rozhodli začít rozdávat příle-
žitostně, a jeden oddaný se rozhodl začít 
rozdávat full time.

Drazí duchovní bratři a sestry, drazí 
čtenáři Náma Hatty, a co vy? Blíží se rok 
2017, a 51. výročí založení ISKCONu se už 
nikdy nebude opakovat.

DOUBLE IT! Zdvojnásobte alespoň 
něco! Počet snědených porcí prasádam, 
počet přečtených knih Šríly Prabhupády, 
počet navštívených nedělních hostin, ale 
pokud to alespoň trochu půjde, přidejte se 
k těm, kdo šíří tyto úžasné věci! A pokud 
už to děláte, přidejte alespoň něco! 

Více minut na sankírtanu, více roz-
daného prasádam, více programů pro 
veřejnost, a více rozdaných knih! Pro-
tože svět se zbláznil, je čím dál šílenější, 
a každý člověk dnes potřebuje Prabhu-
pádu a jeho knihy! ❧

Každý člověk dnes potřebuje Prabhupádu a jeho knihy!Každý člověk dnes potřebuje Prabhupádu a jeho knihy!

Největší pozornost jsme věnovali získání dostatečného Největší pozornost jsme věnovali získání dostatečného 
počtu zkušených i začínajících rozdavačůpočtu zkušených i začínajících rozdavačů
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DRAZÍ ODDANÍ PÁNA ČAITANJI A ŠRÍLY 
PRABHUPÁDY, 

přijměte prosím moje uctivé poklony. 
Je velmi pěkné, že čím dál více oddaných 
a přátel Krišny začíná s rozdáváním knih 
Šríly Prabhupády. Na sankírtanovém se-
mináři v říjnu minulého roku jsme disku-
tovali se staršími rozdavači knih myšlenku 
začít vydávat elektronický sankírtanový 
týdeník a rozesílat jej všem, kteří hledají 
inspiraci vyrazit ven s knihami, ať už pří-
ležitostně, nebo pravidelně. Oddaní tuto 
myšlenku podpořili, a první vydání týde-
níku je na světě. Je to jen malá věc, ale jde 
o to, abyste vy, kteří chcete rozdávat, ale 
z nějakého důvodu nemůžete nastartovat, 
dostávali každý týden elektrizující impuls 
vyrazit alespoň na chvilku ven okusit nek-
tar a dát nektar. 

Týdeník v rozsahu jedné až dvou stran 
bude sestaven z citátů Šríly Prabhupády, 
bude obsahovat inspirační myšlenky od 
našich duchovních mistrů, a část budou 
tvořit příspěvky oddaných, kteří jsou nebo 

byli na ulici jako doma a kteří budou od-
povídat na následující otázky: Proč zrovna 
JÁ mám chtít rozdávat knihy? Jak začít? 
Kde vzít čas? Jak se připravovat? Kde roz-
dávat? Jak a koho oslovit? Jak prezentovat 
knihy? A další a další praktické dotazy.

Prostor bude i pro vaše otázky a budeme 
se snažit vám pomoct i prakticky, třeba 
v tom, jak si obstarat knihy nebo pěkný 
sankírtanový vozík na ně.

Další věc, o kterou bude možná velký 
zájem, budou hlášky a mantry sankírtano-
vých oddaných na různé situace. Jen pro 
vaši informaci – každý týden bude probí-
hat soutěž o „mantru týdne“. Tento týden 
například vyhrává Mahéša Prabhu s man-
trou: „Máte na tom kočárku zimní gumy?“

Týdeník budeme rozesílat elektronicky 
jednou týdně, už teď máme asi 15 odběra-
telů. Tím šestnáctým můžete být právě vy! 
Stačí napsat e-mail na adresu padajatra@
gmail.com, a každý týden vám na mailu 

přistane sprška sankírtanového nektaru. 
Takže co vy na to?

Pokud ještě váháte, kam patříte, tak tady 
je pro vaši inspiraci několik slov z posel-
ství H. H. Bhaktivikáše Svámího rozdava-
čům knih:

„My, kteří jsme měli to štěstí, že jsme 
byli požehnáni poznáním od Šríly Prab-
hupády, tak i když můžeme cítit, že jsme 
toho příliš nepochopili a že jsme toho 
ve svém životě mnoho neaplikovali, 
musíme uznat, že cokoliv jsme z tohoto 
poznání přijali, tak nám to převrátilo 
život takovým způsobem, že to chceme 
sdílet s ostatními. Na světě neexistuje nic, 
z čeho bychom získali takový prospěch 
jako z knih Šríly Prabhupády.....

Nemůžeme splatit dluh, který máme 
k duchovnímu mistrovi, ale měli bychom 
se snažit ho splatit rozdáváním poznání, 
které nám dal....

Náš život není určen jen pro náš vlastní 
prospěch. Je naší povinností na pokyn 
Šríly Prabhupády – tak jako on obětoval 
úplně všechno a tolik trpěl, jenom aby 
přinesl toto poznání ostatním, tak z pocitu 
vděčnosti, povinnosti a soucitu – jít ven 
a rozdávat tyto knihy....“

Celou nahrávku najdete na http://www.
bhavan.cz/audio/213

Modlím se o vaše požehnání vydávat 
a zlepšovat tento malý časopis a těším se 
na společnou službu s vámi při pravidel-
ném rozdávání knih Šríly Prabhupády! 

Váš služebník Muni Prija dás ❧
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PRABHUPÁDŮV MARATÓN 2016

Tradičního vaišnavského 
předvánočního maratónu pro 
potěšení Šríly Prabhupády se 
v české játře zúčastnilo 100 
oddaných, kteří rozdávali knížky, 
a 39 oddaných rozdávajících 
nektarové balíčky prasádam.
Žezlo krále maratónu od 
mnohaletého vítěze Sankírtana 
dáse (ten skončil tentokrát druhý) 
převzal Suréšvara dás. Za nimi pak 
skončili sankírtanoví bojovníci 
Mahéša dás, Madhusúdan dás 
a Puruša-traja dás. Všichni 
jsou, kromě Madhusúdana dáse, 
který je z farmy Krišnův dvůr, 
z brněnského Prabhupád Bhavanu.
Balíčků prasádam rozdal nejvíce 
bhakta Tomáš z Prabhupádova 
Bhavanu následován Lóka Sakším 
dásem z Krišnova dvora, Nitja 
Kišórí Rádhou déví dásí opět 
z Bhavanu, Divja Lílou déví dásí 
z Čakry Lutotín a Patitou Pávanou 
dásem z CVS Lužce.
Celkem se rozdalo přes 700 mahá 
velkých knih, přes 12 tisíc velkých 
a tisícovku malých knih a téměř 
deset tisíc balíčků prasádam.

ZASVĚCENÍ

Na prosincové Vjása púdže 
Dánavíra Gósvámího byla 
zasvěcena sankírtanová oddaná 
a pečovatelka o chrámovou tulasí 
bhaktin Nikola. Nyní se jmenuje 

Nitja Lílá déví dásí, služebnice 
věčné zábavy Šrí Krišny.
Bhakta Arťom, který 
momentálně studuje bhakti šástri 
v Bhaktivedanta Manoru, získal od 
svého duchovního učitele Bhakti 
Vigjány Gósvámího duchovní 
jméno Átma Vidja dás, služebník 
poznání o duši, což je někdy 
rovněž označení zdroje tohoto 
poznání – Šrímad Bhágavatamu.
Oběma nově zasvěceným oddaným 
blahopřejeme!

NÁMA HATTA TÁBOR 2017

Srdečně Vás zveme na již 23. 
ročník letního Hare Krišna tábora. 
Proběhne od 30.6. do 6.7. jako 
již několik předcházejících let 
v letním táboře Kalich v Kamenici 
nad Lipou.
Čeká Vás báječný radostný týden 
plný bhakti jógy, kírtanů, mantra 
meditace, zajímavých přednášek, 
seminářů, výborné vegetariánské 
kuchyně, koupání…
Přijeďte navázat nová přátelství 
a setkat se s oddanými Krišny. 
Tábor je určen pro všechny 
věkové kategorie – rodiny s dětmi, 
studenty i seniory…
Z hostů je zatím potvrzena účast 
Dánavíra Gósvámího, další 
informace budou upřesněny.
Registrujte se prosím včas, ve 

kterémkoliv Hare Krišna centru.
Těšíme se na setkání s Vámi! 
Hare Krišna!

VAIŠNAVSKÝ KALENDÁŘ 2017

Tématem letošního kalendáře 
je 10 let pražské Ratha játry 
a obsahuje tradičně vše potřebné 
pro vaišnavskou obec (svátky, 
Ékádaší apod…).
Objednávejte na info@
govindabutik.cz nebo u Rádhiky 
Sundarí déví dásí 737 581 198.
Prodejní cena je 135 Kč.

KRIŠNA AVATÁR

Žák Šríly Prabhupády 
Džajgurudéva prabhu vydal souhrn 
rozhlasových her o zábavách 
Krišny s názvem Krišna avatár. 
Je to kompilace dramatického 
vyprávění pro děti od 5 do 95 
namluvených pod vedením autora 
za posledních deset let.
Účinkují Jiří Lábus, Ivo Kubečka, 
Miroslav Vrba a další. Původní 
hudba a písničky od Jiřího Muchy. 
Nektar pro uši, balzám pro duši.
Audioknihu si můžete objednávat 
na krisnaprodeti.cz.

NOVÉ KNÍŽKY PRO DĚTI

Ánanda Kandiní déví dásí spolu se 
svým manželem Vidjávačaspatim 
dásem vydali další půvabné knížky 
pro děti: O čem se zdá telátkům 
a Šrí Balarám v Hastinápuru.
Obě knihy si můžete objednávat na 
telefonu 605 700 874. ❧
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1. Nejdůležitější činností v oddané 
službě je:
a) přijímání prasádam
b) uctívání Božstev
c) naslouchání

2. Múdhové neboli darebáci 
považují Krišnu za:
a) poloboha
b) Boha
c) obyčejného člověka nebo za trochu 

mocnějšího muže

3. Kdo je to Šakatásura?
a) démon v podobě lastury
b) démon v podobě ručního vozíku
c) démon, který má velkou šakti

4. Kolik bylo Krišnovi let, 
když zabil démona Šakatásuru?
a) jeden rok
b) dva roky
c) pět let

5. Jestliže dítě pije mateřské mléko 
pokojně, znamená to, že je:
a) ospalé
b) samostatné
c) mimo nebezpečí

6. Ve věku Kali jsou všechny védské 
oběti zakázány, protože:
a) nejsou fi nance
b) nejsou kvalifi kovaní bráhmani
c) není dostatek ghí

7. Šrí Čaitanja Maháprabhu pro věk 
Kali doporučil pouze jeden druh 
oběti, a to:
a) gó-rakšju – uctívání a ochranu krav
b) sankírtana jagju neboli zpívání 

Hare Krišna mahá mantry
c) ašvamédha jagju – oběť koně

8. Čím Nanda Mahárádž 
obdaroval bráhmany?
a) mlékem a jogurtem
b) medem a sladkostmi
c) kravami a obilím

9. Požehnání udělená 
schopnými bráhmany:
a) se někdy hodí
b) nepřijdou nikdy nazmar
c) jsou zbytečná

10. Kvalifi kovaný bráhmana:
a) není závistivý, nikdy nelže, 

není pyšný, dopouští se ná-
silí, nikdy se nepovyšuje

b) není pyšný, nikdy nelže, 
není závistivý, nedopouští 
se násilí, někdy se povyšuje

c) nikdy nelže, není závistivý, 
není pyšný, nedopouští se 
násilí, nikdy se nepovyšuje

11. Trinávarta se objevil v podobě:
a) vodního víru
b) větrného víru
c) písečné bouře

12. Démon Trinávarta se 
s malým Krišnou na … vznesl 
vysoko do nebe:
a) hrudi
b) břiše
c) zádech

13. Trinávarta spadl z nebe na zem 
stejně jako?
a) hruška ze stromu
b) Rávana, kterého šípem střelil 

Pán Ráma
c) Tripurásura, kterého střelil 

šípem Šiva

14. Matka Jašódá uviděla 
v Krišnových ústech:
a) první zoubky
b) žvýkačku
c) vesmírnou podobu Nejvyšší 

Osobnosti Božství

15. Živá bytost, věčná částečka 
Nejvyšší Osobnosti Božství:
a) se může stát Bohem meditací
b) se nikdy nevyrovná nepochopi-

telné a nadpřirozené síle Nejvyšší 
Osobnosti Božství

c) je na Bohu nezávislá ❧

UžUž jstejste četličetli KrišnaKrišna knížkuknížku?
ZnalostníZnalostní testtest ze  ze 7. kapitoly7. kapitoly knihy knihy Krišna, Krišna, Nejvyšší Osobnost Nejvyšší Osobnost Božství Božství 

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

1c), 2c), 3b), 4a), 5c), 6b), 7b), 8c), 9b), 10c), 11b), 12c), 13c), 14c), 15b
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Jakmile se zpráva „Krišna odchází“ rozšířila 
po Nanda grámu, jeho obyvatelé okamžitě 
zanechali svých povinností a vyšli ze 
dveří pěknými uličkami, aby spatřili svého 
milovaného Kánáie. 

Když řeka mužů, žen, dětí a starších obyvatel zaplavila kopec 
Nandíšvara, z jejich lotosových očí vytékal druhý proud slz, který 
jim zmáčel barevné šaty a rychle se uchýlil do klidného oceánu 
Krišny. Poté, co Ho matka Jašódá ovázala amulety na ochranu, 
složila sliby za účelem Jeho brzkého návratu a dala Balarámovi 
pokyny pro Jeho blaho, dala svolení mnoha chlapcům toužícím 
odejít s jejím synem. Zatímco se šťastní gópové se svými mnoha 
kravami pohybovali vpřed jako vlny v oceánu mléka, lidé z Vradži, 
omráčeni vyhlídkou na odloučení od Něho, šli pomalu, jakoby 
pod vlivem kouzla.

Šrí Krišna je opakovaně ujišťoval o svém brzkém návratu a lou-
čil se milujícími pohledy, veselým úsměvem a výmluvnými gesty. 
Při pohledu do všech stran Góvinda uviděl přední ženy z Vradži 
jako Ambá, Kilimbá, Róhiní a Jašódá, jak se Ho snaží naposled 
zahlédnout. Malé děti ještě v náručí svých matek, které se k Němu 
nemohly připojit, plakaly proudy slz. Mnohé z vůdkyň skupin 
gópích, jako jsou Mangala, Šjámala, Bhadrá, Palí, Čandrávalí 
a Šrímatí Rádhárání, stály neschopny slova, stejně jako ženy, je-
jichž manželé odešli.

Šrí Krišna pak pokropil oči gópí, které připomínaly žíznivé 
ptáky čátaka, proudem svého nektarového pohledu. Oznámil svůj 
odjezd a ony na oplátku projevily souhlas stydlivými pohledy 
stranou. S kravami vpředu, Balarámem po pravici a gópy tlačící-
mi se všude kolem Hari zamířil do lesa a přitahoval přitom mysl 
všech Vradžavásích. Když Šrí Krišna zmizel z dohledu, Vradžavásí 
byli sklíčeni, a jelikož ztratili veškerý smysl života, stáli nehybně 
jako oceán soch. Jejich tělesný lesk se vytratil jako řeky v létě a je-
jich oči byly bez života, jakoby posedlé duchy. Šrí Krišna, který 
věděl o jejich stavu, si přál dát jim novou naději. Přiložil ke rtům 
roh Mandaghóša, zatroubil na něj, čímž zničil vše nepříznivé 
a obdařil lidi ze své vesnice radostí. Vradžavásí zůstali tak, jak stá-
li, ohromeni a neochotni se pohnout, takže vypadali jako statický 
snímek nebo krajina posedlá duchy.

Když dostali povzbuzující zprávu Šrí Krišny, přemístili svá těla 
do Nanda grámu, i když jejich mysl šla s Ním do lesa. Při návratu 
do vesnice starší obyvatelé vzali zmateného Nandu a Jašódu, gópí 
nesly júthéšvarí, které upadly do bezvědomí, chlapci společně kři-
čeli a nešťastná Kundalatá doprovázela Rádhu a Její přítelkyně.

Tímto způsobem se Vradžavásí mechanicky pohybovali ze 
zvyku, jako když jedna panenka doprovází druhou. Když se 
gópí v bezvědomí vrátily domů, jejich přítelkyně jim umyly ob-
ličej, namasírovaly nohy a postupně je probraly z mdlob. I když 
byly uprostřed činností vesnice, gópí nic neslyšely, neboť jejich 
uši zahalila neproniknutelná hluchota. Náhle, než si jejich tchy-

ně mohly stěžovat 
na jejich nepřítom-
nost, mystický hlas 
fl étny vstoupil do 
uší gópí a dal jim 
novou naději.

Na zavolání Šrí Krišny některé dívky vyšplhaly na střechy svých 
domů, jiné vstoupily na nádvoří svých sídel, některé gópí odešly 
na setkání v odlehlé zahradě a několik touhou vyhlíželo z oken. 
Modlily se ke Stvořiteli, jehož milostí měly uši, aby slyšely Vamší-
dhara, a všechny smysly těchto gópí nabyly vlastností sluchu a po-
hroužily se do hlasu fl étny. Zásluhou Jógamáji gópí, byť daleko 
od Šrí Krišny s lotosovýma očima, viděly před sebou, jak vstoupil 
do lesa Vrindávanu, hrál na fl étnu a byl doprovázen svými přáteli 
a kravami. Šríla Prabhupáda popisuje počáteční reakci gópí na 
zaslechnutí fl étny tímto způsobem: „Jakmile gópí ve Vrindávanu 
zaslechly zvuky Jeho fl étny, vzpomínaly na Něho a začaly se spolu 
bavit o tom, jak nádherně Krišna hraje. Když popisovaly sladké 
tóny vycházející z Jeho fl étny, vzpomínaly také na své zábavy 
s Ním; to rozrušilo jejich mysl a nedokázaly ty nádherné tóny 
plně popsat.“

tad vradža-strija ášrutja
vénu-gítam smaródajam
káščit parókšan krišnasja

sva-sakhíbhjó 'nvavarnajan

„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 popisovat Krišnovy 
vlastnosti.“ 

Šrímad Bhágavatam 10.21.3

Štěstí gópí je nepochopitelné Pánu Brahmovi a Pánu Šivovi, kte-
ří neustále touží po jejich naprosté připoutanosti ke Šrí Krišnovi. 
Gópí se svými kukačkám podobnými hlasy zalknutými emocemi 
neustále opěvovaly Jeho slávu, zatímco dojily krávy, stloukaly 
máslo nebo uklízely své domy. Dokonce i velký oddaný Uddhava 
Mahášaja, bratranec a rádce Šrí Krišny, se modlí, aby se stal trsem 
trávy a získal tak prach jejich lotosových nohou.

Čaitanja Maháprabhu, který je Šrí Krišna v náladě gópí, s ko-
nečnou platností uvedl, že jejich způsob uctívání překonává 
všechny ostatní. Verše Vénu Gíty hrdě hlásají oddaný postoj gópí. 
Srovnatelná touha sloužit Krišnovi se projeví a poroste v srdci čte-
náře, který po této dokonalosti touží.

Později v knize Krišna (ve 47. kapitole) Šríla Prabhupáda píše: 
„Gópí udávají standard oddanosti pro celý svět. Každý, kdo kráčí 
v jejich stopách a neustále myslí na Krišnu, může dosáhnout nej-
vyšší dokonalosti duchovního života.“ Východně od lesa Vrindá-
vanu, za řekou Jamunou, Lakšmí deví kdysi konala askezi a deset 
tisíc let se živila listy a kořínky, aby vstoupila do kruhu gópích Šrí 
Krišny. Když s ní byl Pán gópí spokojen, zjevil se ve své dvouruké 
podobě, s tělem prohnutým na třech místech, na sobě měl květi-

Vénu gítáVénu gítá
KAPITOLA DRUHÁ   část první

Gópí se shromažďují
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nové girlandy a hrál na fl étnu. Déví byla ohromena pohledem na 
Góvindu. Poté, co se Mu poklonila a přijala prach z Jeho nohou, 
požádala Ho, aby splnil její přání. Šrí Krišna, který je vždy příz-
nivě nakloněný svým oddaným a oplácí jejich sebemenší službu, 
bohužel vyjádřil svou neschopnost.

Vzhledem k tomu, že si Lakšmí déví udržovala domýšlivost 
jako bohyně štěstí prodchnutá náladou úcty a bázně, nebyla 
způsobilá přijmout bhávu gópí. Toho, co bylo nedosažitelné 
pro manželku Pána Nárájana, však může dosáhnout upřímný 
sádhaka milostí Gurua a Gaurángy. Konáním náma sankírtanu 
a nasloucháním Šrímad Bhágavatamu pod jejich vedením každý, 
dokonce i v tomto věku Kali, dosáhne svrchované dokonalosti. 
Toto zvláštní požehnání Šrí Čaitanji Maháprabhua, prostřednic-
tvím posloupnosti gaudíja vaišnavských áčárjů, předkládá Šríla 
Prabhupáda prostřednictvím ISKCONu a jeho literatury.

Ranní odchod na pastviny se nazývá góčaran. Kromě pasáčků 
a krav všichni Vradžavásí zarmouceně zůstali doma, aby konali 
své povinnosti, i když si všichni přejí být se Šrí Krišnou. Ke zmír-
nění bolesti z odloučení během Jeho nepřítomnosti pronášejí Jeho 
jména, hovoří o Jeho zábavách a neustále touží po Jeho návratu. 
Ve Vrindávanu je Šrí Krišna středem pozornosti všech živých by-
tostí, pohyblivých i nehybných. Milují Ho jako svého lidového hr-
dinu známého svou sličností, milostí, laskavostí a neobyčejnou si-
lou. Mezi Vradžavásími jsou mnohé dívky, které dospěly a chovají 
v sobě nemožnou touhu získat Góvindu jako svého milovaného. 
Co je nemožné v říši relativna, je potěšením Šrí Krišny ve službě 
svým oddaným. Aby si zajistil lásku gópí, ten, který je známý jako 
zloděj másla a ukradl jim srdce svými krásnými rysy, teď krade 
jejich prosté mysli a stává se slavným jako Čitta-Hárí.

Kolik starších gópí z Vradži, vždy laskavých ke svým vlastním 
dětem, jejichž srdce překypuje láskou ke Gópálovi, netoužilo mít 
Ho jako vlastní dítě? V srdcích měly nepřekonatelnou touhu Ho 

koupat, oblékat, krmit a držet jako vlastního. Mohou být tyto tou-
hy splněny, aniž by narušily výlučnou mateřskou náladu matky 
Jašódy? Pro Něho, který ví všechno, není nic nemožné. Když Pán 
Brahmá narušil oběd gópů a unesl je, zatímco Hari hledal krávy, 
Krišna se expandoval do podob všech pasáčků. Aby splnil touhu 
gópí, Šrí Krišna dokonale napodobil těla, šaty, zvyky, hlas a ozdo-
by každého pasáčka. Matky však nedokázaly pochopit, že jejich 
děti jsou nyní všechny Gópála.

Během toho roku Pán Brahmá držel pasáčky v jeskyni a Šrí Kriš-
na hrál roli gópů. Jako příliv způsobený úplňkem zvětšil Měsíc Gó-
kuly oceán lásky v srdcích gópí. Tímto způsobem Šrí Krišna splnil 
zdánlivě nemožnou touhu matek. Pro Něho, jenž je ovládán jejich 
láskou, není při poskytování potěšení svým oddaným nic nemožné.

Nyní, díky jejich silné touze být s Ním, mysli mladých gópí ná-
sledují Šrí Krišnu a přecházejí z lesa do lesa. Šukadéva Gósvámí 
proto říká: tám anudruta-čétasas, jejich mysli se honily za Ním. 
Gópí, plně pohroužené v myšlenkách na Něj, jsou jako dokonalí 
jógí a začínají popisovat hlas fl étny. I když jsou Šrí Krišna a Jeho 
doprovod mimo dohled, hlas fl étny zůstává škodolibým poslem, 
zdrojem naděje a životní silou gópí.

S odvoláním na slovo anvavarnajam Šríla Prabhupáda říká, že 
gópí neslyší melodii fl étny, ale pamatují si její písně z minulosti. 
V dalším čtení Sanátana Gósvámí míní, že gópí hovoří, zatímco 
slyší fl étnu a vidí zábavu. Agresivním tónům fl étny se podaří 
zajistit si trvalý pobyt v uších gópí, ať vyprávějí o událostech 
z minulosti nebo současnosti. Pán Čaitanja přirovnává píseň 
fl étny k ptákovi, který vstupuje do uší gópí a staví si tam hnízdo. 
Toto hnízdo brání vstoupit všem ostatním zvukům a tlumí jejich 
schopnost soustředit se na jiné věci. Jako bytosti posedlé duchy 
neustále slyší hypnotickou melodii fl étny znějící celou jejich by-
tostí. Pod narkotickými účinky fl étny byly některé gópí viděny, jak 
stojí u kamen a míchají mléko, které přetéká, dávají nesmyslné 

odpovědi na otázky příbuzných, stojí jako kamenné so-
chy na otevřených nádvořích nebo mluví o důvěrných 
tématech na veřejném místě.

Vlivem těchto událostí se Vradžavásí obávají, že 
zlí duchové ve vesnici nebo nějaké fyzické nemoci 
dohánějí jejich dcery k šílenství. Slova vénu-gítan 
smaródajam ukazují, že melodie fl étny vzniká silným 
vlivem Smary neboli Amora. Ten je také znám jako 
káma neboli transcendentální láskyplná náklonnost 
v milostné náladě.

Tak jako je všemocné Slunce vždy na obloze, ale je vi-
dět pouze v určitou dobu, káma vždy září v srdcích gópí, 
i když není vždy projevena. Pod vlivem svítání Slunce 
vždy stoupá nad obzor a je viditelné všem. Také melodie 
fl étny vždy vzbuzuje kámu v srdcích gópí, což způsobuje, 
že se objeví její příznaky v jejich končetinách, slovech 
a chování. Slovo smaródajam vysvětluje, proč jsou gópí 
inspirovány takto jednat a mluvit. Defi nice duchovní 
lásky v jejím nejobecnějším smyslu je préma. 

Melodie fl étny se chová stejně jako Amor a dává 
u gópí vzniknout milenecké formě prémy, známé jako 
káma, neboli mádhurja-préma. Protože láska Vradža-
vásích je bez jakéhokoliv znečištění úctou, je jedinečná 
svou spontánností. Této prémě dává Šrí Krišna přednost 
před jakýmkoliv druhem oddanosti smíšeným s poci-
ty úcty a bázně. Při oceňování lásky Vradžavásích Šrí 
Krišna uvažuje: „Celý vesmír je plný pojetí Mého maje-
státu, ale tato láska je oslabena smyslem pro velkolepost 
a neuspokojuje Mě. Pokud Mě oddaný považuje za 
Nejvyššího Pána a sebe za Mého podřízeného, nemohu 
být podřízen neboli pod vlivem této lásky, protože Mou 
přirozenou vlastností je oplácet náladu, ve které Můj 
oddaný uctívá. ❧

Jakmile gópí ve Vrindávanu zaslechly zvuky Jeho Jakmile gópí ve Vrindávanu zaslechly zvuky Jeho 
flétny, vzpomínaly na Něho a začaly se spolu bavit flétny, vzpomínaly na Něho a začaly se spolu bavit 

o tom, jak nádherně Krišna hraje.o tom, jak nádherně Krišna hraje.
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Král Nimi se dále ptal: Moji drazí 
Jógéndrové, vy všichni velmi dokonale 
ovládáte nauku o vlastním já. Popište 
mi tedy prosím místo, kam odejdou 
ti, kdo témĕř nikdy neuctívají Hariho, 
Nejvyšší Osobnost Božství, kdo nejsou 
schopní ukojit své hmotné touhy 
a neumĕjí se ovládat.

Šrí Čamasa řekl: Každá ze čtyř spo-
lečenských tříd, bráhmany počínaje, 
se zrodila prostřednictvím různých 

kombinací kvalit přírody z tváře, paží, 
stehen a chodidel Nejvyššího Pána v Jeho 
vesmírné podobĕ. Tak byly stvořeny i čtyři 
duchovní stavy.

Pokud členové kterékoliv ze čtyř varen 
a čtyř ášramů neuctívají nebo zámĕrnĕ 
znevažují Osobnost Božství, původ svého 
vlastního stvoření, tak poklesnou ze svého 
postavení do pekelných životních podmínek.

Je mnoho tĕch, kdo nemají ani malou 
příležitost zúčastnit se diskusí o Harim, Nej-
vyšší Osobnosti Božství, a proto je pro nĕ 
tĕžké opĕvovat Jeho nepomíjivou slávu. Ženy, 
šúdrové a lidé dalších nízkých tříd si vždy za-
sluhují milost velkých osobností, jako jsi ty.

Na druhou stranu bráhmanové, členové 
královského stavu a vaišjové mohou být 
zmatení a přijímat různé materialistické 
fi lozofi e i poté, co získali přístup k loto-
sovým nohám Nejvyššího Pána, Hariho, 
když se jim skrze védské zasvĕcení dostalo 
druhého zrození.

Tito arogantní a namyšlení hlupáci, kteří 
neznají umĕní, jak jednat, a jsou okouz-
lení a inspirovaní sladkými slovy Véd, se 
vydávají za učené autority a vemlouvají se 
polobohům.

Kvůli vlivu kvality vášnĕ materialističtí 
následovníci Véd podléhají násilným tou-
hám a nadmĕrnému chtíči. Svou hnĕvivostí 
připomínají hada. Jsou panovační, velmi 
pyšní, jednají hříšnĕ a posmívají se odda-
ným, kteří jsou drazí Pánu Ačjutovi.

Materialističtí konatelé védských obřadů 
se vyhýbají uctívání Pána a místo toho 
prakticky uctívají své manželky a tak své 

domovy zasvĕcují sexu. Tito materialističtí 
hospodáři se v tomto náladovém jedná-
ní navzájem povzbuzují. Obĕti chápou 
jako nezbytnost pro zaopatření tĕla, a tak 
provádĕjí neautorizované obřady, při kte-
rých se nerozdává jídlo ani milodary bráh-
manům a dalším úctyhodným osobám. 
Naopak krutĕ zabíjejí zvířata, například 
kozy, aniž by si uvĕdomovali neblahé ná-
sledky svého počínání.

Inteligence krutĕ smýšlejících lidí je 
zaslepená nemístnou pýchou založe-
nou na velkém bohatství, prestižních 
rodinných stycích, vzdĕlání, odříkání, 
osobní kráse, fyzické síle a úspĕšném 
konání védských obřadů. Tito neli-
dové jsou svou pýchou tak omámení, 
že se rouhají vůči Nejvyššímu Pánu, 
Osobnosti Božství, a Jeho oddaným.

Osobnost Božství sídlí vĕčnĕ v srd-
ci každé vtĕlené bytosti, a přesto zů-
stává stranou; tak jako nebe, které je 
všudypřítomné, se nemísí s žádným 
hmotným předmĕtem. Pán je tedy 
svrchovaný cíl uctívání a absolutní 
vládce všeho. Védská literatura Ho 
obšírnĕ oslavuje, ale ti, jimž chybí 
inteligence, o Nĕm nechtĕjí naslou-
chat. Radĕji marní čas diskutováním 
svých mentálních výmyslů, které 
se nevyhnutelnĕ točí kolem hrubo-
hmotného smyslového požitku, jako 
je například sex a jedení masa.

Podmínĕná duše v hmotném 
svĕtĕ vždy tíhne k sexu, jedení masa 
a omamným látkám. Náboženská písma 
tyto činnosti proto nikdy skutečnĕ nepod-
porují. I když pokyny písem dávají prostor 
pro sex v posvátném manželství, pro jedení 
masa v rámci obĕtí a pro omamné látky 
v aktu přijímání obřadních pohárů vína, 
tyto obřady mají v konečném smyslu vést 
k odříkání.

Jediným kýženým plodem nabytého bo-
hatství je zbožnost, na základĕ které človĕk 
může získat fi lozofi cké pochopení života, 
jež nakonec dozraje v přímé vnímání Ab-
solutní Pravdy, a tedy osvobození ode vše-

ho utrpení. Materialisté ovšem užívají své 
bohatství jen pro zlepšování podmínek své 
rodiny a nevidí, že chatrné hmotné tĕlo 
brzy zničí nepřemožitelná smrt.

Védy předepisují, aby se víno obĕtované 
bĕhem obřadů pozdĕji požívalo čichá-
ním, nikoliv pitím. Podobnĕ je dovoleno 
obřadnĕ obĕtovat zvířata, ale ne je pobíjet 
ve velkém. Nábožensky podložený sex je 
také dovolen, ale jen v manželství pro plo-

zení dĕtí a ne pro smyslné využívání tĕla. 
Ménĕ inteligentní materialisté však bohu-
žel nechápou, že by své životní povinnosti 
mĕli plnit čistĕ na duchovní úrovni.

Ti hříšníci, kteří neznají pravé nábo-
ženské zásady, a přesto se považují za 
naprosto zbožné, se nezdráhají páchat 
násilí na nevinných zvířatech, která jim 
plnĕ důvĕřují. V jejich příštích životech 
budou tytéž bytosti, které zabili v tomto 
svĕtĕ, požírat je.

Podmínĕné duše zcela svazuje náklon-
nost k jejich vlastním mrtvolám podob-

ˇ̌

Nárada uzavírá své učení předané Vasudévovi

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, 
sestoupil, aby zabil démonské sestoupil, aby zabil démonské 
krále, kteří byli pro Zemi přítěží, krále, kteří byli pro Zemi přítěží, 
a aby ochránil svaté oddané.a aby ochránil svaté oddané.
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ným hmotným tĕlům a jejich příbuzným 
a majetku. V tomto pyšném a pošetilém 
rozpoložení chovají nenávist vůči jiným 
živým bytostem i vůči Nejvyšší Osobnosti 
Božství, Harimu, jenž sídlí v srdcích všech 
bytostí. Tím, že se takto závistivĕ vztahují 
ke druhým, klesají postupnĕ do pekla.
Ti, kdo nedosáhli poznání Absolutní Prav-
dy, i když už překonali temnotu naprosté 
nevĕdomosti, obvykle následují trojí cestu 
zbožného hmotného života, tedy zbožnost, 
ekonomický rozvoj a smyslový požitek. Je-
likož nemají čas se zamyslet nad žádným 
vyšším cílem, zabíjejí svoji vlastní duši.

Lidé zabíjející svou duši nejsou nikdy 
klidní, protože si myslí, že konečným úče-
lem lidské inteligence je obohacovat hmot-
ný život. Jelikož tedy zanedbávají své pravé, 
duchovní povinnosti, zažívají neustálou 
tíseň. Mají mnoho velkých snů a nadĕjí, 
ale ty bohužel vždy zničí nevyhnutelný 
bĕh času.

Ti, kdo se pod vlivem Pánovy klamné 
energie odvrátili od Nejvyššího Pána, Vá-
sudevy, jsou nakonec donuceni se vzdát 
svých takzvaných domovů, dĕtí, přátel, 
manželek a milenek, kteří byli všichni vý-
tvorem klamné energie Nejvyššího Pána, 
a proti své vůli vstoupit do nejtemnĕjších 
končin vesmíru.

Král Nimi se zeptal: Jaké má Nejvyšší 
Osobnost Božství barvy a podoby, když se 
zjevuje v jednotlivých vĕcích, a pod jaký-
mi jmény a podle jakých usmĕrňujících 
zásad je Pán ve společnosti uctíván?

Šrí Karabhádžana odpovĕdĕl: V každé ze 
čtyř jug neboli vĕků – Krita, Trétá, Dvápa-
ra a Kali – se Pán Kéšava zjevuje s různými 
barvami pleti, jmény a podobami, a je tak 
uctíván různými metodami.

V Satja juze je Pán bílý, má čtyři paže, 
spletené vlasy a na sobĕ odĕv z kůry stro-
mů, černou jelení kůži, posvátnou šňůru, 
má modlitební korále, tyč a nádobu na 
vodu jako znaky brahmačárího.

Lidé v Satja juze jsou klidní, bez zášti, 
přátelští ke všem tvorům a vyrovnaní ve 
všech situacích. Uctívají Nejvyšší Osob-
nost asketickou meditací a vnitřním 
i vnĕjším sebeovládáním.

V Satja juze je Pán opĕvován pod jmé-
ny Hansa, Suparna, Vaikuntha, Dharma, 
Jógéšvara, Amala, Íšvara, Puruša, Avjakta 
a Paramátmá.

V Trétá juze se Pán zjevuje s červenou 
pletí, má čtyři paže, zlaté vlasy a trojitý pás, 
jenž představuje zasvĕcení do každé ze tří 
Véd. Ztĕlesňuje znalost uctívání prostřed-
nictvím obĕtních obřadů obsažených v Rig, 
Sáma a Jadžur Védĕ. Jeho symboly jsou 
nabĕračka, lžíce a další obĕtní náčiní.

V Trétá juze ti členové lidské společ-
nosti, kteří jsou neochvĕjní ve zbožnosti 
a mají upřímný zájem dosáhnout Abso-
lutní Pravdy, uctívají Pána Hariho, jenž 

obsahuje všechny polobohy. Uctívají Ho 
prostřednictvím obĕtních obřadů, jimž 
učí tři Védy.

V Trétá juze je Pán oslavovaný pod jmé-
ny Višnu, Jagja, Prišnigarbha, Sarvadéva, 
Urukrama, Vrišákapi, Džajanta a Urugája.

Ve Dvápara juze se Nejvyšší Osobnost 
Božství zjevuje s tmavomodrou pletí a ve 
žlutých šatech. Jeho transcendentální tĕlo 
nese znak Šrívatsa a další typické ozdoby 
a projevuje své osobní zbranĕ.

Můj milý králi, ve Dvápara juze lidé, kteří 
chtĕjí poznat Nejvyšší Osobnost Božství, 
svrchovaného příjemce požitku, uctívají 
Pána v náladĕ poct prokazovaných velkému 
králi podle védských i tantrických předpisů.

„Klaníme se Tobĕ, ó Nejvyšší Pane, Vásu-
devo, a Tvým podobám Sankaršana, Prad-
jumny a Aniruddhy. Ó Nejvyšší Osobnosti 
Božství, Tobĕ patří všechny poklony. Ó 
Pane Nárájane Riši, ó stvořiteli vesmíru, 
nejlepší ze všech osobností, vládce tohoto 
vesmíru a původní podobo vesmíru, ó 
Nadduše všech stvořených bytostí, Tobĕ 
patří všechny pocty.“

Ó králi, takto oslavovali Pána vesmíru 
lidé ve Dvápara juze. V Kali juze také uctí-
vají Nejvyšší Osobnost Božství následo-
váním různých nařízení zjevených písem. 
Nyní prosím slyš, co ti o tom řeknu.

Ve vĕku Kali se inteligentní lidé vĕnují 
společnému zpívání, kterým uctívají 
inkarnaci Boha, jež neustále zpívá Kriš-
nova jména. I když nemá načernalou 
pleť, je to samotný Krišna. Doprovázejí 
Ho Jeho společníci, služebníci, zbranĕ 
a důvĕrní přátelé.

Můj drahý Pane, jsi Mahá puruša, Nej-
vyšší Osobnost Božství, a já uctívám Tvé 
lotosové nohy, které jsou jediným vĕčným 
cílem meditace. Odstraňují neblahé pod-

mínky hmotného života a štĕdře udílejí to, 
po čem duše nejvíce touží – čistou lásku 
k Bohu. Můj drahý Pane, Tvé lotosové 
nohy skýtají útočištĕ všem svatým mís-
tům a všem uznávaným svĕtcům v tradici 
oddané služby. I mocní polobozi jako Pán 
Šiva a Pán Brahmá je ctí. Můj Pane, jsi 
tak laskavý, že ochotnĕ chráníš všechny ty, 
kdo se Ti jen s úctou klaní, a tak milostivĕ 
zbavuješ své služebníky všeho soužení. 
Tvé lotosové nohy jsou zkrátka vhodnou 
lodí pro překonání oceánu zrození a smrti, 
a proto se k nim uchylují i Pán Brahmá 
a Pán Šiva.

Ó Mahá purušo, vzdávám úctu Tvým 
lotosovým nohám. Opustil jsi společnost 
bohynĕ štĕstí a všechno její bohatství, kte-
rého je tak tĕžké se zříct a po kterém dych-
tí i velcí polobozi. Jako dokonalý následov-
ník cesty náboženství jsi poslušnĕ přijal 
bráhmanovo prokletí a odešel jsi do lesa. 
Z čisté milosti jsi pronásledoval pokleslé 
podmínĕné duše, jež neustále vyhledávají 
iluzorní požitky, a zároveň jsi pořád hledal 
cíl svých tužeb, Pána Šjámasundaru.

Ó králi, Nejvyšší Pán, Hari, je dárcem 
veškerého kýženého prospĕchu v životĕ. 
Inteligentní lidské bytosti uctívají pří-
slušné podoby a jména, jež Pán projevuje 
v různých vĕcích.

Ti, kdo mají skutečnĕ pokročilé po-
znání, jsou schopni ocenit podstatnou 
hodnotu tohoto vĕku Kali. Tyto osví-
cené osoby Kali jugu uctívají, protože 
v tomto pokleslém vĕku lze veškeré do-
konalosti v životĕ dosáhnout jednoduše 
provádĕním sankírtanu.

Neexistuje nic, co by vtĕleným duším, 
které jsou nuceny putovat hmotným 
svĕtem, mohlo dát víc než sankírtanové 
hnutí Nejvyššího Pána, jehož prostřednic-

Ve věku Kali se inteligentní lidé věnují společnému zpívání, Ve věku Kali se inteligentní lidé věnují společnému zpívání, 
kterým uctívají inkarnaci Boha, jež neustále zpívá Krišnova jména.kterým uctívají inkarnaci Boha, jež neustále zpívá Krišnova jména.
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tvím lze získat nejvyšší mír a vysvobození 
z kolobĕhu opakovaného rození a umírání.

Můj milý králi, obyvatelé Satja jugy 
a dalších vĕků si toužebnĕ přejí, aby se 
narodili ve vĕku Kali, neboť v tomto vĕku 
bude mnoho oddaných Nejvyššího Pána, 
Nárájana. Narodí se na různých místech, 
ale zvláštĕ početní budou v jižní Indii. 
Ó vládce lidí, ve vĕku Kali budou témĕř 
všichni ti, kdo budou pít vodu svatých řek 
z Dravida déše, jako jsou Támraparní, Kri-
tamálá, Pajasviní, nesmírnĕ zbožná Kávérí 
a Pratíčí Mahánadí, oddanými Nejvyšší 
Osobnosti Božství, Vásudevy, jejichž srdce 
budou prostá nečistot.

Ó králi, ten, kdo se vzdal všech hmot-
ných povinností a zcela se odevzdal u lo-
tosových nohou Mukundy, jenž nabízí 
útočištĕ všem, není zadlužený polobohům, 
velkým mudrcům, obyčejným živým 
bytostem, příbuzným, přátelům, lidstvu 
ani svým zemřelým předkům. Všechny 
tyto druhy živých bytostí jsou nedílnými 
částmi Nejvyššího Pána, a proto ten, kdo 
se odevzdal službĕ Pánu, nemusí tĕmto 
osobám sloužit zvlášť.

Kdo takto zanechal všech 
ostatních činností a plnĕ 
přijal útočištĕ u lotosových 
nohou Hariho, Nejvyšší 
Osobnosti Božství, je Pánu 
velmi drahý. Pokud se tato 
odevzdaná duše shodou 
okolností dopustí nĕčeho 
hříšného, Nejvyšší Pán, jenž 
sídlí v srdci každé bytosti, 
okamžitĕ odstraní reakci za 
tento hřích.

Nárada Muni řekl: Když 
takto Nimi, král Mithily, 
vyslechl nauku o odda-
né službĕ, pocítil velkou 
spokojenost a společnĕ 
s obĕtními knĕžími obřadnĕ 
uctil moudré syny Džajantí.

Dokonalí mudrci pak 
před zraky všech přítom-
ných zmizeli. Král Nimi 
vĕrnĕ následoval zásady 
duchovního života, které se 
od nich naučil, a tak dosáhl 
nejvyššího životního cíle.

Ó nanejvýš požehnaný 
Vasudévo, jen s vírou dodr-
žuj tyto zásady oddané služ-
by, které jsi vyslechl, a tak 
oproštĕný od styku s hmo-
tou dospĕješ k Nejvyššímu.

Sláva tvá a tvé šlechetné 
ženy už naplnila celý svĕt, 
jelikož Pán Hari, Nejvyšší 
Osobnost Božství, přijal po-
stavení vašeho syna.

Můj milý Vasudévo, ty 
a tvá šlechetná žena Dévakí jste proje-
vili velkou transcendentální lásku vůči 
Krišnovi, jehož jste přijali za svého syna. 
Stále jste se na Pána dívali, objímali jste 
Ho, mluvili, lehali, sedali i jedli jste s Ním. 
Není pochyb o tom, že tĕmito láskypl-
nými důvĕrnými styky s Pánem jste oba 
úplnĕ očistili svá srdce. To znamená, že 
jste již dokonalí.

Nepřátelští králové jako Šišupála, Paun-
draka či Šálva na Pána Krišnu neustále 
mysleli. I když leželi, sedĕli nebo dĕlali 
nĕco jiného, se záští meditovali o tĕlesných 
pohybech Pána, o Jeho zábavách, láskypl-
ných pohledech na své oddané a dalších 
přitažlivých rysech, které Pán projevoval. 
Jelikož byli v Krišnovi takto neustále 
pohroužení, dosáhli duchovního osvobo-
zení v osobním sídle Pána. Co potom říci 
o požehnáních, která dostávají ti, kdo bez 
ustání upínají mysl na Pána Krišnu v příz-
nivém láskyplném rozpoložení?

Nepovažujte Krišnu za obyčejné dítĕ, 
protože je Nejvyšší Osobnost Božství, 
nikdy Ho neubývá a je Duší všech bytos-
tí. Skryl svůj nepředstavitelný majestát, 

a proto navenek vypadá jako obyčejná 
lidská bytost.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se-
stoupil, aby zabil démonské krále, kteří 
byli pro Zemi přítĕží, a aby ochránil svaté 
oddané. Jak démoni, tak oddaní však 
Pánovou milostí získali osvobození. Díky 
tomu se Jeho transcendentální sláva roz-
šířila po celém vesmíru.

Šrí Šukadéva Gósvámí pokračoval: Vel-
mi požehnaný Vasudéva po vyslechnutí 
tohoto vyprávĕní naprosto užasl. I se svou 
nanejvýš požehnanou manželkou Dévakí 
tedy zapudili veškerou iluzi a úzkost, která 
jim vstoupila do srdce.

Každý, kdo s upřenou pozorností 
medituje o tomto zbožném historickém 
příbĕhu, se již v tomto životĕ zbaví všeho 
znečištĕní a dosáhne tak nejvyšší duchov-
ní dokonalosti.  ❧

Příspěvek na Náma Hattu

Jak jste si asi všimli, Náma 
Hatta je již celobarevná. Díky 
velkorysým příspěvkům 
svých čtenářů. Ze dvou 
možností – zaslat pravidelným 
přispěvatelům kalendář, nebo 
mít všechny stránky barevné 
– jsem se rozhodla pro druhou 
možnost. Píše se rok 2017 
a černobílý, poněkud retro styl, 
nevystihuje úplně přesně duch 
časopisu, v jakém by mohl 
přicházet ke svému čtenáři.

Před námi je ovšem další 
ročník, již 21., a proto pokorně 
žádám ty, kdo Náma Hattu rádi 
čtou a kdo věří, že vaišnavský 
časopis v českém jazyce má 
stále svůj význam a že může 
sloužit jako zdroj inspirace 
pro oddané, přátele Krišny 
i naprosté nováčky, kteří 
jen ze zvědavosti zalistují 
jeho stránkami, aby jako 
vždy poslali příspěvek na 
tisk a poštovné na adresu 
redakce nebo na číslo účtu 
chrámu v Lužcích. Ideální 
částka je 500  Kč, ale můžete 
samozřejmě poslat i mnohem, 
mnohem víc. Děkuji Vám! 

Vaše služebnice
Džalángí déví dásí

Osobnost Božství sídlí věčně Osobnost Božství sídlí věčně 
v srdci každé vtělené bytostiv srdci každé vtělené bytosti
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Ó Pane můj, kdy budou mé oči oz-
dobeny neustále tekoucími slzami 
lásky, když zpívám Tvé svaté jméno? 
Kdy se můj hlas zalkne a kdy se mi 
začnou ježit vlasy při přednesu Tvé-
ho jména?

Šrí Šikšáštakam verš 6

„Já si dám plnou misku; no ještě, ještě, ne-
styď se!“

„Ukááž, to vypadá vegetariánsky, nandej mi 
taky.“

„Já chci tři kopečky.“
„Jen tři? Nejsi nemocný?“
„Pane Há, dal byste mi na to prosím trošku 
medu?“

„Samozřejmě, pane Encédé, a co javorový 
sirup?“

„To si dám já!“
„A ještě bych prosil trochu burákového 
másla...“

„Neblázni, vždyť je to slaný!“
„Pánové, zcela očividně nevíte, jak si správ-
ně užívat!“

V Góvinda ášramu v Sydney panuje 
bujará nálada. Gaura Karuna z harinámu 

přijel s kilovým balením zmrzliny, a tak se 
po náležité oběti Nejvyššímu Pánu osvěžu-
jeme zmrzlou smetanou doplněnou o nej-
různější substance, které poskytla dobře 
zásobená spížní skříň.

Je pár dní po Novém roce, a zatímco 
severní polokoule mrzne, na jižní jsme 
uprostřed léta. Nad Sydney je ještě ke 
všemu ozónová díra, takže se opékáme do 
zlatova a do křupava. Góvinda ášram patří 
našemu hostiteli, Jeho Milosti Pratápano-
vi Prabhuovi, který provozuje restauraci 
Góvinda, kde pravidelně obědváme. Na 
harinámy nás většinou doprovází bhakta 
Miles, který s námi žije v ášramu, a pár 
dalších oddaných z Góvindy, kteří si zrov-
na udělají volno.

Incredible India
V Sydney plánujeme zůstat něco přes tý-

den; z Austrálie odlétáme přímo do Indie, 
a potřebujeme proto navštívit indickou 
ambasádu, aby nám vydala víza pro vstup. 
Po několika dnech aklimatizace se s ha-
rinámem vydáváme směrem k ambasádě. 
Tam už na nás čeká obvyklá vizuální vy-

mývárna s názvem „Incredible India“ (ne-
uvěřitelná Indie), která ovšem zobrazuje 
jen tu krásnou část neuvěřitelnosti. Čekám, 
až na mě přijde řada, a s pobavením sledu-
ji reklamní klipy vykreslující „dokonalou“ 
krásu Indie.

Gaura Karuna, který šel přede mnou, se 
od přepážky vrací se zamrzlým úsměvem.

„Co je? Co stalo?“ ptáme se ho s Višnu-
džanem.

„Aby Češi mohli dostat v Austrálii indická 
víza, musí tu mít vedený trvalý pobyt a mi-
nimálně rok tu žít...“ spouští Gaura bombu.

Zatímco ostatní řeší právě vyvstalou 
situaci, já se snažím vytáhnout svoje vnitř-
nosti, které se mi propadly někam pod 
podlahu. Je jasné, že mezi Austrálií a In-
dií bude muset být ještě jedna přestávka, 
pravděpodobně Th ajsko. Otázka je, jestli 
pojede celá skupina, nebo jen já a Gaura. 
Ta druhá možnost mi nahání strach, pro-
tože na rozdíl od Višnudžana, který je vždy 
v pozici ochraňujícího velitele smečky, 
Gaura je vlk samotář, a představa, že bych 
s ním měl cestovat do neznámé země, mě 
upřímně děsí.

jj pp

TANCOVÁNÍ
S KLOKANY
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V mysli se mi rodí netvor s pracovním 
názvem „Th ajsko s Gaurou“, který mě čas-
to zaměstnává různými hrůznými scénáři 
a představami, jak by se mohla celá situace 
vyvinout. Nicméně fi nální řešení se od-
kládá, přece jenom máme před sebou ještě 
měsíc v Austrálii.

Falešní buddhisti a praví 
krišnovci

Jednou ráno scházím do kuchyně 
v Góvinda ášramu a Višnudžan, Miles 
a Gaura se sklání nad Višnuovým note-
bookem a něco zaníceně řeší. Ráno volal 
Višnudžanovi Pratápana Prabhu; policie 
v Sydney odhalila podvodnou skupinu 
buddhistických mnichů, kteří na ulici 
žádají o příspěvky. Mají oholené hlavy 
a nosí oranžové hábity. Jako první nabízí 
kolemjdoucím malé medailonky nebo 
kartičky a poté žádají o příspěvek. Přitom 
ale ani jeden dolar nejde na charitu, jak by 
se mohlo zdát, ale přímo do kapsy těmto 
podvodníkům.

Pratápana nám volal proto, že lidé už si 
podvodníky stačili poplést s Hare Krišna. 

„Takový autentický chlap za mnou přijel 
na kole, a protože to bylo blízko Góvindy, 
myslel jsem, že je odtamtud,“ stojí hned na 
začátku internetového článku, kde jistý Pat 
Brennan popisuje, jak k němu přistoupil 
holohlavý muž v oranžovém hávu žádající 
o příspěvek.

Všichni se otáčíme na Gauru, který se 
poťouchle kření. Článek pokračuje: Když 
se pan Brennan omluvil a řekl muži, že 
nemá hotovost, „mnich“, sedící na svém 
kole, vytáhl čtečku kreditních karet. „Ří-
kám mu, ne, kámo, kreditku ode mě 
nedostaneš.“ Muž poté odjel pryč. Je to 
jasné, Pan Brennan zaměnil našeho tran-

scendentálního cyklovýběrčího za faleš-
ného buddhistu.

Pratápana Višnua varoval, že bychom 
rozhodně měli přestat vybírat příspěvky. 
Harinámy mohou pokračovat, ale rozdává-
ní musíme alespoň na nějakou dobu zasta-
vit. Sice jsme v právu a nikdo nám nemůže 
nic udělat, ale jak je vidět, lidé nerozeznají 
buddhistu od kršňáka. Mohli by na nás 
volat policii, což by s sebou mohlo přinést 
ne neřešitelné, zato ale určitě nepříjemné 
komplikace. Za několik dní jsme měli 
odletět na východní pobřeží Austrálie do 
Gold Coast, a tak se dohadujeme, jak strá-
víme naše poslední dny v Sydney. Řešíme 
různé možnosti a zvažujeme jejich rizika. 
Višnudžan nakonec ruší dosavadní plán 
a je rozhodnuto, že do Gold Coast odlétá-
me už dnes odpoledne. 

Gold Coast
Na letišti dochází k ohnivé výměně mezi 

Gaurou a Višnuem. Ranní internetový člá-
nek posloužil jako rozbuška a hlavní spouš-
tí je Gaurovo kolo, které symbolizuje celou 
jeho komplexní a různobarevnou osobnost. 
Kdysi modrý, poté na oranžovo přespre-
jovaný dopravní prostředek je nyní pole-
pený refl exní páskou a žlutou tapetou a na 
tom všem je usazená špína z celého světa, 
protože Gaura kolo myje jen velmi zřídka 
(překlad: nikdy). Nejen díky svému kolu je 
Gaura nejkontroverznější osobou z celého 
týmu. Jeho oblíbenou zábavou je během 
nedělních programů nebo festivalů stát 
u vchodu do chrámu a nabízet dévédéčka 
návštěvníkům. Ne každému chrámovému 
prezidentovi se to líbí, obvzláště, když tak 
činí ze svého transcendentálního kola.

Austrálie je pro Višnudžana VIP zóna; 
zaprvé se tam dobře kolektuje a zadruhé 

při první návštěvě navázal velmi dobré 
vztahy s místním vedením a nechce si po-
kazit reputaci. Gaura proto dostává ultimá-
tum: pokud si nekoupí nové kolo, nesmí 
s námi dál do Melbourne, kam se z Gold 
Coast za deset dní přesuneme.

Prvních sedm dní jsme ubytovaní v ro-
dinném domě patřícím synovi vedoucího 
místní Náma Hatty, který s rodinou odjel 
na týden na dovolenou a nechal nám na 
starost celý dům. Naše mise je luxusní 
obydlí nezdemolovat a pravidelně krmit 
rybičky a želvu v akváriu. Želva okamžitě 
dostává krycí jméno Kúrma a každý den se 
střídáme v jejím venčení na zahradě.

Na harinám jezdíme k večeru do Surfers 
Paradise, což je turistický úl Gold Coast. 
Oblast je pojmenovaná po hotelu, který ji 
proslavil a přitáhl spoustu milovníků vyso-
kých vln v osmdesátých letech. Chodí s námi 
místní nadšenci Lóčan a Móhit se svou 
ženou a dvouletým Rahulem. Občas se při-
dávají i oddaní z komunity Nový Góvardhan, 
která leží pár desítek kilometrů odsud.

Podnikáme dva výlety do Byron Bay, což 
je velice oblíbené místo pro hipíky, jógíny 
a alternativní lidi všeho druhu z celého 
světa. Oddaní z Nového Góvardhanu 
zde každou středu mají sedící harinám 
a u toho rozdávají prasádam. Zaujaté al-
ternativce pak zvou, ať se přijedou podívat 
na farmu. Pro odvážné je tu i možnost 
pobývat na farmě a pomáhat na polích. 
Brigádníci mají prasádam zdarma a mo-
hou se účastnit všech chrámových pro-
gramů. Hare Krišna jsou tu známí široko 
daleko. Během druhé návštěvy Byron Baye 
se nás ujímá Mukunda, vysoký gurukulec 
s tmavými vlnitými vlasy na temeni sváza-
nými do drdůlku, chodící zásadně v tričku 
bez rukávů a v dhotí uvázaném nakrátko. 

Svaté jméno na Gold coastSvaté jméno na Gold coast
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Přezdívá se mu Amor z Byron Baye. Po 
harinámu nás bere na speciální místo – 
odlehlý záliv s pískovou pláží, kam se musí 
sejít po útesech. Ve vlnách vidíme v dálce 
delfíny, což je dobré znamení, nejsou tu 
žraloci. Na druhém konci zálivu je mezi 
skalisky malá zátoka chráněná před burá-
cejícími vlnami příboje, ve které trávíme 
půl hodiny tím, že se chováme jako pětiletí 
kluci. Opět střízliví a chovajíce se jakž takž 
úměrně svému věku, se s Mukundou ode-
bíráme k autu, abychom se vrátili do reali-
ty hmotného světa a zpět do Gold Coast.

Po týdnu našeho pobytu v Gold Coast 
se vrací majitel našeho luxusního útočiště 
a my opouštíme rybičky, Kúrmu a auto-
matickou pračku (pro potulné mnichy 
vzácný luxus) a stěhujeme se přímo do 
Náma Hatta centra na jedné z hlavních 
ulic města. Centrum se nachází v třípod-
lažní kancelářské budově a sestává pouze 
z velké chrámové místnosti a skladu. Na 
chodbě je toaleta bez sprchy. Centrum 

samozřejmě není vedené jako obytná pro-
stora, a proto se musíme chovat obezřetně, 
abychom na sebe hlavně večer a ráno neu-
poutali pozornost. Místo sprchy chodíme 
časně zrána do oceánu. Zatímco se v apart-
mánech věžových hotelů pomatené duše 
snaží vyspat z opice propařené noci, dole 
po ulicích pobíhají mniši v gamšách, aby 
provedli svou ranní očistnou koupel.

Mantra sbor
Souběžně s námi je v Austrálii i Džajadé-

va Prabhu z Anglie, který má naplánované 
turné po ISKCONských centrech a jedno 

vystoupení má naplánované i v Gold Coast 
a na Novém Góvardhanu. Shodou okolnos-
tí to vychází tak, že se obou dvou budeme 
moci zúčastnit. Harinámánanda ho už zná, 
my ostatní nevíme, co od něj a jeho „Man-
tra sboru“ čekat. Poprvé ho potkáváme na 
harinámu předcházejícím jeho vystoupení 
v Náma Hatta centru. Drobný oddaný 
s jemným sametovým hlasem na mě působí 
jako ztělesnění pokory. Neusmívá se pořád, 
ale když na to přijde, celá tvář se mu rozzáří 
upřímným úsměvem od ucha k uchu, který 
se pak nákazou rozzáří na tvářích všech 
okolo. Na harinám s námi nejde, aby mu 
vydržel hlas na večer.

Po harinámu se vracíme do Náma Hatty, 
aby nám neuniklo nic z Džajadévova vy-
stoupení. Velká chrámová místnost je za-
plněna oddanými a všichni dychtivě čekají 
na to, až se začne. V čele místnosti, vedle 
oltáře s Pánem Džagannáthem, Pánem 
Baladévem a Subhadrou déví, sedí něko-
lik oddaných s hudebními nástroji, kteří 

poskytnou doprovod pro mantra sbor. 
Přichází Džajadéva s malou harmonikou 
na ramenou a po pár slovech na úvod nás 
rozděluje do čtyř skupin. Všichni budeme 
zpívat mantru óm namó bhagavaté vásu-
dévája, ale každá skupina se přidá, jakmile 
ta před ní bude u slova bhagavaté – vý-
sledkem bude takový vaišnavský kánon. 
Říkám si: „Krišno, to bude chaos!“ Začí-
náme zpívat a k první skupině se postupně 
přidává druhá, pak třetí a nakonec čtvrtá. 
Překvapivě to funguje!

Společně vytváříme mohutnou zvuko-
vou vibraci, ve které se slévají jednotlivé 

části do dokonale propracovaného celku. 
Džajadév mění počet skupin i mantry, kte-
ré jednotlivé skupiny zpívají. Harmonie se 
prolínají a stupňují jako v symfonickém 
orchestru. Tím, že se překrývá několik 
zpěvů s rozdílnými texty i rytmickým 
členěním, se každý oddaný musí o to více 
soustředit na to, co zpívá. Díky tomu se 
všichni snaží zpívat více nahlas, než jak 
jsou zvyklí v tradičním kírtanu. Výsled-
kem je burácivý sbor stovky hlasů zpívají-
cích svaté jméno, který po hodině přechází 
v bouřlivý kírtan. Všichni se zvedají ze 
země a nadšeně zpívají Hare Krišna mahá 
mantru. „Takže tohle je teda ten mantra 
sbor,“ říkám si uprostřed křepčení, zpo-
cený a zadýchaný v kírtanovém mumraji. 
Celý večer je tradičně zakončen lahodným 
prasádam. Hosté se postupně rozchází do 
svých domovů a my se ukládáme ke spán-
ku. Mantra sbor by určitě neměl nahradit 
gaudíja vaišnavský kírtan, ale jako zajíma-
vá kuriozita to byl extatický zážitek.

Melbourne
Nadešel čas našeho přesunu do Mel-

bourne. Gaura Karuna si ještě nekoupil 
kolo, a proto dobrovolně zůstane ještě 
několik dní v Gold Coast. Dobře se mu tu 
rozdávají knihy a lidé dávají tučné příspěv-
ky. Chrámový prezident z Melbourne, Jeho 
Milost Aniruddha Prabhu, už Višnudžana 
taktně informoval, že by nebylo vhodné, 
aby Gaura hned zkasíroval celou kongre-
gaci. Proto je naplánované, že Gaura se 
i po svém příjezdu bude držet stranou. 
Višnu je opatrný i z toho důvodu, že Mel-
bourne je domovským chrámem Hariná-

Ratha játrá v MelbourneRatha játrá v Melbourne
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mánandy, který se tam vrací poprvé po 
dvou letech od chvíle, kdy odtud „utekl“, 
protože mu nedovolili dělat harinámy.

Na letišti v Melbourne na nás čeká Gau-
ra Kišór Prabhu, Harinámánandův otec, 
a odváží nás do chrámu. Jsme ubytovaní 
v brahmačárí ášramu a Višnudžan krátce 
nato jde za Aniruddhou Prabhuem, aby 
ohlásil příjezd. Z kanceláře se vrací v dob-
ré náladě a se slovy: „Všechno je v poho-
dě.“ Vypadá to, že na Harinámánandovu 
dezertaci se už buď zapomnělo, anebo ji 
kompenzovala skutečnost, že se z něho stal 
světoznámý harinámista, který „svému 
chrámu“ dělá reklamu po celém světě.

Neváháme a hned další den vyrážíme do 
ulic. Pohybujeme se v centru města, kde 
jsou mimo jiné i dvě Góvindy (jedna je 
spíše jídelna pro studenty, druhá luxusní 
restaurace). Slouží jako naše výchozí zá-
kladny, ve kterých přijímáme prasádam, 
verbujeme harinámové nadšence a poté se 
vrháme do davů. 

Jelikož se blíží náš odlet z Austrálie, 
stává se aktuální moje a Gaurova vízová 
situace. Jsme v tom sami, protože Višnu-
džan a ostatní poletí z Melbourne přímo 
do Bhuvanéšvaru a odtud na týden do 
Džagannáth Purí. Se zoufalou nadějí, že 
v Melbourne mají jiná pravidla než v Syd-
ney, se vydávám na indickou ambasádu 
s nově vyplněnými formuláři a úpěnlivou 
modlitbou v mysli: „Krišno, prosím Tě, ať 
mi to dají! Já chci s ostatními do Purí, ne 
s Gaurou do Th ajska!“ U přepážky vše 
probíhá hladce. Úřednice mi kontroluje 
vypsané dokumenty a sděluje mi, kdy si 
mám vyzvednout pas. Loučím se a otáčím 
se k odchodu. „Prošlo to...“, oddechuji si.

„Počkejte!“ volá na mě úřednice a čas se 
zastavuje. „Jaký je to pas?“ ptá se a vrací se 
do sekretáře, kam už můj pas i s formulá-
řem založila.

Po těle se mi rozlévá třas číslo tři: bez-
mocná rezignace.

„Máte pas České republiky, omlouvám se, 
ale pokud chcete dostat víza do Indie, mu-
síte tu mít trvalé bydliště a žít tu alespoň 
rok. Máte tu trvalé bydliště?“

„Ne,“ pípnu netečně.
„V tom případě se omlouvám, ale víza 

vám nemůžeme vydat.“
„Jo, v pohodě, tak třeba příště,“ máchnu 

vyrovnaně rukou.

Chci stihnout abhišék
Před ambasádou na mě čekají ostatní 

za zvuku kírtanu. „Tak co? Vzali ti to?“ 
ptá se mě dychtivě Harinámánanda. „Jo, 
vzali“, odpovídám. „Ale zase mi to vrátili 
zpátky!“ vyprsknu smíchy. Už jsem to 
pochopil, Krišna mě do svatého dhámu 
nepustí jen tak. Musím letět do Th ajska, 
což znamená, že zcela určitě nestihnu 
Purí. Do Májápuru bych měl dojet včas, 
abych stihl Mahá abhišék Šrí Šrí Panča 
Tattvy. Pokud mi tahle událost unikne 
kvůli tomu, že australští Indové nemají 
rádi nebohé Čecháčky, asi spáchám něja-
ký zločin. Gaura se má co nevidět objevit 
v Melbourne; jakmile přijede, musíme 
celou věc naplánovat a koupit letenky.

Po „dlouhém“ odloučení Gaura Karuna 
konečně se slávou přijíždí do Melbour-
ne. V chrámu se ani neukazuje a nocleh 
si zařizuje v centru města u Mučukundy, 
našeho známého. Na harinám přijíždí na 
zbrusu novém skládacím kole. Obdivu-

jeme nového, sofi stikovanějšího Garudu 
a ptáme se Gaury, kde nechal to staré kolo. 

„Ve stojanu před obchodem, kde jsem kou-
pil to nové,“ zní odpověď.

Probírám s ním náš nevyhnutelný spo-
lečný výlet do Th ajska. K mému úděsu 
chce Gaura zůstat v Austrálii déle a rozdá-
vat knihy; lidi berou, je třeba je vybrat. Na-
víc jsou nyní v Bangkoku stávky a demon-
strace, které už si vyžádaly několik obětí. 
Gaura chce počkat, až se situace uklidní. 
Oddálený odjezd z Austrálie znamená, že 
bych mohl propásnout Mahá abhišék, což 
nepřichází v úvahu. Střelba v ulicích nezní 
nějak lákavě, ale další abhišék je za dalších 
pět let, kdoví, co se za tu dobu stane. Do 
Th ajska tedy jedu sám, spoléhaje na to, že 
mě Krišna ochrání.

Harinám!
Harinámů se s námi účastní spous-

ta oddaných, kteří chodívali zpívat už 
s Harinámánandou, který měl na starosti 
jednu z restaurací a k tomu ještě bojoval 
za pravidelné harinámy a sám je organi-
zoval. Zpívání svatých jmen v ulicích bylo 
něco, na co nebyl čas a co nebylo důležité. 
Ánanda, inspirovaný přednáškami Aindry 
Prabhua a dalších revolucionářů, se snažil 
vrátit harinámy zpátky do ulic, ale výsled-
kem bylo jednak jeho fyzické vyčerpání, 
jednak zákaz od chrámových autorit, který 
přišel zrovna na začátku Prabhupádova 
vánočního maratonu. 

Zdrcený Ánanda celou situaci konzul-
toval s Kadamba Kánanou Svámím, který 
mu doporučil neodcházet z chrámu ihned, 
ale počkat, až se situace uklidní a on bude 
mít alternativu. Mahárádž byl zrovna v tu 
dobu v Jižní Africe, kde jsme ho Višnu, 
Gaura a já doprovázeli. Ánanda našel na 
facebooku naše video harinámu z pláže 
v Kapském Městě, který se odehrál den 
po Vánocích. Tehdy jsme se ještě neznali, 
ale později mi řekl, že to video zachránilo 
jeho duchovní život.

Ánanda nakonec odešel z Melbourne 
a Kadamba Kánana Svámí mu zařídil účast 
na Lakšmí Nrisinha turné Indradjumny 
Mahárádže v Polsku. Ánanda byl šťastný, 
že může být každý den na harinámu, ale 
přece jen na turné nebyly úplně vhodné 
podmínky pro brahmačárího. Proto se 
opět s pomocí Kadamba Kánany Svámího 
přesunul do Jižní Afriky, kde jsme se s ním 
na jaře potkali, a dohodlo se, že se k nám 
na podzim přidá v New Yorku. Harinámá-
nanda se nyní vrátil do Melbourne jako 
ztracený syn a hrdina. Celá situace se Kriš-
novou milostí změnila a on je teď uznáva-
ný harinámový áčárja i mezi chrámovými 
autoritami, které dokonce začaly dělat 
mítinky o tom, jak zorganizovat harinámy. 
My samozřejmě víme, že nejlepší způsob 
organizace harinámu je na harinám jít.

Davy lidí se slévají v jednotnou masu těl Davy lidí se slévají v jednotnou masu těl 
pohybující se do rytmu blaženého kírtanupohybující se do rytmu blaženého kírtanu
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Ratha játrá
S blížící se Ratha játrou přesouváme 

harinámy na pláž Sv. Kildy, v jejímž parku 
a promenádě se bude Ratha játrá odehrá-
vat. Jsme rathajátroví předskokani a začí-
náme se zahřívacím kolem. Do Melbourne 
přijíždí i Džajadév Prabhu, který bude mít 
na Ratha játře vystoupení mantra sboru. 
Jednou se přidává k harinámu a na pláži 
dochází k spontánnímu mantra sboru s asi 
stovkou mladých lidí, což končí zběsilým 
kírtanovým vírem tancujících lidí upro-
střed promenády.

Přichází předvečer Ratha játry a já jdu 
za Gaurou, aby mi koupil letenku do Th aj-
ska a dal mi potřebné rady k přežití v Ban-
gkoku. Gaura Karuna na poslední chvíli 
dochází k rozhodnutí, za které mu budu 
vděčný do konce života: poletí se mnou. 
Přestože už jsem se s mou osamocenou 
návštěvou Th ajska smířil, dostavuje se úle-
va. Přece jen, Gaura už tam několikrát byl 
a vyzná se. Kupujeme společnou letenku 
a jdeme si odpočinout, abychom byli svěží 
na zítřejší festival.

Druhý den ráno je jasná obloha a už 
od brzkých hodin je venku vedro. V oka-
mžiku, kdy dorážíme na místo činu, už 
se na slunci dá stěží vydržet. Ostrý vítr 
ze severu s sebou žene horký vzduch ze 
žhnoucích pouští ve vnitrozemí Austrálie. 
Místo blankytné modři je obloha ocelově 
šedá a vzduch se tetelí horkem. Zpíváme 
kírtan s oddanými ve stínu u rathajátro-
vého vozu; rty máme vysušené a popras-
kané a zuby rozpálené. Čekáme na pří-
jezd Jejich Veličenstev, Pána Džagannátha, 

Pána Baladéva a Paní Subhadry, a pokud 
možno se zbytečně nevystavujeme pří-
mému slunečnímu žáru. Svatá trojice při-
jíždí a nejprve na vůz nastupuje Baladév 
a Subhadrá déví. V okamžiku, kdy je Pán 
vesmíru, Džaganáth, uprostřed žebříku 
vedoucího na vůz, se náhle obrací vítr 
a proudy horkého vzduchu střídá jemný, 
chladivý vánek z Tichého oceánu. Všich-
ni ožívají nadšením ze zcela zjevného zá-
sahu Pána Džagannátha. Vůz je připraven 
ke startu; předzpívává Šjáma Rása a celý 
průvod je uveden do pohybu. 

Zároveň s Ratha játrou je dnes státní 
svátek, jehož oslavy shodou okolností 
probíhají na Sv. Kildě. Davy lidí se slévají 
v jednotnou masu těl pohybující se do 
rytmu blaženého kírtanu. Vedení přebírá 
Vradža Krišna Prabhu a kírtan exploduje! 
Za divokého tance přicházíme do stano-
vého městečka, kde celý průvod vrcholí 
zuřivým fi nále.

Když to máš...
Po skončení průvodu začíná na hlavním 

pódiu kulturní program. Odebíráme se 
uspokojit žhnoucí trávicí oheň, a jak už 
je pro nás tradicí během každé Ratha ját-
ry, po prasádam jdeme místo kulturního 
programu na harinám. Na Sv. Kildě je ale 
takový nával, že se do Hare Krišna městeč-
ka vracíme dříve než obvykle. Program na 
hlavním pódiu uzavírá Džajadév Prabhu 
s mantra sborem. Džajadév býval bubení-
kem a zpěvákem v anglické popové skupi-
ně Th e Rubettes a ví, jak vyburcovat davy. 
Nejen oddaní, ale i spousta lidí ze St. Kildy 

z plných plic zpívají Hare Krišna, Hare 
Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare 
Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare 
Hare. Sbor se opět zvrhává v zuřivý kírtan, 
jehož vedení přebírá Vradža Krišna, který 
ždímá naše hlasivky až do úplného chra-
potu. Festival Ratha játrá končí; s blažený-
mi úsměvy opouštíme St. Kildu a tramvají 
se vracíme do chrámu. Jde s námi Džaj 
Džagannáth, mladičký brahmačárí, jehož 
úsměv je nejsladším a nejnevinnějším, 
jaký jsem kde viděl.

Kousek od chrámu potkáváme v uličce 
manželský pár. Netečně si nás měří od 
šikhy až k lemu dhótí a Džaj Džagannáth 
k nim přistupuje s pokorně skloněnou 
hlavou a oním lahodným úsměvem na tvá-
ři: „Dobrý večer, víte, že tu máme kousek 
odtud chrám?“

Manželé jsou zaskočeni: „Ehm, ne, 
vážně?“

„Ano, je to tady za rohem v Albert parku. 
Každou neděli máme úžasné hostiny, mu-
síte přijít!“

„No, tak to určitě přijdeme, že, miláčku?“ 
„Ano, ano, určitě, a co vlastně děláte?“
Ve večerních hodinách, Džaj 

Džagannáth zasvěcuje dvě překvape-
né šťastlivé podmíněné duše do jejich 
věčné podstaty plné poznání, věčnosti 
a blaženosti.

Zkrátka když to máte, tak to dáte.

Ó králi, nikdo neví, jaký je plán Pána 
Šrí Krišny. I velcí fi lozofové jsou zmateni, 
nehledě na jejich vyčerpávající bádání.

Šrímad Bhágavatam 1.9.16 ❧

Hare Krišna jsou tu známí široko dalekoHare Krišna jsou tu známí široko daleko
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