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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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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!

před sebou máme jeden z nejkrásněj-
ších festivalů roku. Jaro definitivně 
přebírá vládu a všude se line omam-
ná vůně šeříků. Oddaní uctívají své-
ho drahého ochránce – překrásnou 
podobu Krišny s lidským tělem a lví 
hlavou – Šrí Nrisinhadéva.

Někomu se podaří odjet za nád-
herným „německým“ Nrisinha-
dévem z černého kamene na nový 
Simháčhalam a někomu se možná 
poštěstí být přímo u Ugra Nrisinha-
déva ve Šrídhám Májápuru. 

Někdo bude oslavovat na naší roz-
kvetlé farmě u Šrí Šrí Nitái Gaurán-
gy, někdo stráví den u lotosových 
nohou Šrí Šrí Nitái Navadvípačand-
ry v Lužcích a někdo zůstane doma 
a bude zpívat a číst o zábavách Pána 
Nrisinhadévy v kruhu nejbližších.

Každopádně se v tento slavný 
den můžeme modlit o ochranu. 
O ochranu před nepřátelskými by-
tostmi i před špatnými vlastnostmi 
v našem vlastním srdci. 

Můžeme přemítat o tom, co je 
skutečnou překážkou našeho du-
chovního pokroku, a uvědomovat 
si, co je v našem duchovním životě 
nejdůležitější.

Rúpa Gósvámí v Nektaru odda-
nosti říká, že pět druhů oddané 
služby – pobyt v Mathuře, uctívání 
Božstva Pána, přednášení Šrímad 
Bhágavatamu, sloužení oddanému 
a zpívání Hare Krišna mantry – má 
takovou sílu, že jen malé pouto 
k jedné z těchto činností vzbudí ex-
tázi oddanosti i u začátečníka.

Rozvíjení těchto pout nás tedy 
může přenést na extatickou úroveň, 
kde transcendujeme svá podmínění, 

smutky, těžkosti i potíže. Vše může 
být velice snadné a blažené. 

Každý oddaný s tím má své zku-
šenosti, s alespoň malými záblesky 
tohoto čistého vědomí – když vidí 
překrásně ozdobená Božstva, když 
se pohrouží do kírtanu, ve kterém 
přímo cítí Krišnu ve svém srdci, 
když vidí a slyší čistého oddaného 
dělit se o své realizace, když přijímá 
lahodné prasádam ve společnosti 
jemu drahých a milých oddaných.

V takové vzácné okamžiky může 
TADY a TEĎ zapomenout na své 
hmotné tělo a mysl, které ho jen od-
dělují od jeho skutečné existence na 
úrovni duše, nedílné části a služeb-
níka Nejvyššího Pána. 

V takové vzácné okamžiky může 
být milostí Šríly Prabhupády a dal-
ších vzácných oddaných doopravdy 
šťastný...

Vaše služebnice  
Džalángí déví dásíSlovenská 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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K všeobecné úlevě se Šríla Prabhupáda začal ze své nemoci 
zotavovat. Jak se jeho zdraví zlepšovalo, sedával každý ve-
čer hodinu v křesle pod tamálovým stromem na chrámo-

vém dvoře a poslouchal přednášky svých žáků. Nesedával přímo 
mezi nimi, přednášku sledoval z mírného odstupu. Některým 
rozpravám starších žáků naslouchal s viditelným potěšením a ob-
čas přednášku hodnotil. Byl pozorným posluchačem. Na našich 
společných cestách tu a tam vyzval nějakého žáka, aby promluvil 
v jeho přítomnosti. Srdce se mi vždy zastavilo obavou, aby nevy-
zval mě. Když jsem se konečně ujistil, že Šríla Prabhupáda je si 
mých chabých fi lozofi ckých schopností vědom, značně se mi ule-
vilo. Nikdy mě nevyvolal. 

Jednoho večera přednášel chrámový komandér. Šríla Prabhu-
páda seděl pohodlně ve svém křesle a já u jeho nohou na mramo-
rové podlaze. Prabhupádův žák začal rozbírat důležitost dodržo-
vání chrámového programu. Někteří oddaní nedodržovali denní 
rozvrh přesně a komandér využil přednášku k tomu, aby je vyzval 
k větší horlivosti. Začal kárat jednoho francouzského oddaného, 
že nechodí na ranní přednášky.

„To, že nerozumíš anglicky, nevadí,“ řekl. „Je to transcendentální 
zvuková vibrace.“

Stejně drsně pak pokračoval dál. Nakonec to Šríla Prabhupáda 
nevydržel: „Řekni mu, ať už přestane mluvit. Hovořil už dost 
dlouho.“ Vyřídil jsem zprávu a oddaný zmlknul.

O několik dní později tentýž chrámový komandér opět předná-
šel v podobném stylu.

„Tyto přednášky nesmí trvat déle než půl hodiny,“ řekl mi 
Prabhupáda. „Jinak nikdo nebude poslouchat. Mluví příliš mno-
ho. Řekni mu, že půl hodiny je maximum.“

Spěchal jsem za řečníkem a vyřídil mu Prabhupádovo sdělení. 
Prabhupády jsem se již na to dál nevyptával, ale řekl bych, že mu 
nevadila ani tak délka přednášky, jako to, že řečník místo před-
nášky ze šáster pořádal jakousi provozní poradu.

S Prabhupádovou pevnou vnitřní kázní souviselo i to, že uděle-
ním osobního pokynu pro něho byla celá záležitost uzavřena. Ni-
kdy se v ničem dál nebabral, nikdy nikoho neponižoval. Soustře-
dil se na to, aby vedl své žáky k pokrokům v duchovním životě.

Jednou večer, když Šríla Prabhupáda opět seděl ve svém křesle 
na dvoře a já na mramorové podlaze u jeho vznešených lotoso-
vých nohou, požádal jsem ho, zda by nerozvedl výrok, který před-
tím pronesl ve svém pokoji.

„Když se Indové dotýkají mých nohou,“ řekl tam, „jde jim pouze 
o hmotné požehnání. Nedovoluj proto žádným lidem dotýkat se 
mých nohou, protože já jsem pak nucen brát na sebe následky je-
jich hříšných činů, onemocním z toho a ještě více zeslábnu.“

„Šrílo Prabhupádo,“ vrátil jsem se k tomu v průběhu přednášky, 
„když se vašich lotosových nohou dotýkají vaši žáci, chtějí tak vy-
jádřit svoji úctu. Materiální zisk je nezajímá.“

„Ano, to může být pravda,“ řekl s porozumě-
ním, „ale já přesto musím trpět. I když snad 
žáci nesledují dotýkáním mých nohou nějaký 
zištný cíl, duchovní učitel musí přesto trpět, 
protože přijímá následky jejich hříšných činů.“

Zůstal poté na dvorku o něco déle než 
obvykle. Seděl jsem vedle něj šťastný, že se 
rozhodl setrvat se svými duchovními dětmi. 
Staral se o své zdraví proto, aby nás neopus-
til a nezanechal samotné.

Šrílo Prabhupádo, přeji si žít pouze v minu-
losti. Jestli tomu správně rozumím, vaše zábavy 
na této planetě jsou věčné. A já s vámi můžu 
pořád být jednoduše tak, že nepřestanu vzpo-
mínat na vaše nádherné lotosové nohy spočí-
vající jemně na podlaze dvora chrámu Krišny 
a Balaráma. Děkuji vám, že jste mi dovolil, 
abych se denně vašich nohou dotýkal. Odpusťte 
mi, že jsem tím na vás nevyhnutelně přenášel 
následky svého hříšného života. Prosím, po-
nechte mě dál vedle sebe..

Řekni mu, at´ 
už přestane 
mluvit…

20. září 1974, ISKCON Vrindávan, Indie 

Nepřestanu vzpomínat na vaše nádherné lotosové nohyNepřestanu vzpomínat na vaše nádherné lotosové nohy
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S tím, jak se Prabhupádovo zdraví začalo zlepšovat, začal 
jsem si stále víc uvědomovat své vlastní tělesné potíže. 
Nebyl jsem tentokrát tak opatrný, jak by to v Indii bylo 

zapotřebí. V důsledku toho jsem onemocněl malárií a měl 
jsem potíže s trávením komplikované zánětem tlustého střeva. 
Ztrácel jsem na váze, cítil jsem se bídně. 

Na mém oslabení se bezpochyby podepsal stres z odpo-
vědnosti za Prabhupádův stav během jeho nemoci. Ztráta 
energie a sil nakonec vedla k tomu, že se mi život v Indii 
začal protivit.

Šel jsem za Prabhupádovým tajemníkem, Brahmánandou 
Mahárádžem, abychom projednali možnost mého návratu do 
Los Angeles, kde bych se mohl opět uzdravit. Požádal jsem 
ho, aby o tom promluvil se Šrílou Prabhupádou. Styděl jsem 
se hovořit o tom s Jeho Božskou Milostí sám, nedokázal jsem 
přijmout myšlenku, že opustím jeho osobní službu. V srdci 
jsem věděl, že je to špatně. Brahmánanda Mahárádž mé přání 
přednesl Prabhupádovi.

O něco později si mě Prabhupáda zavolal do svého pokoje. 
Nervózně jsem vstoupil a složil poklony. Seděl za svým pracov-
ním stolem. Provinile jsem stál se svěšenou hlavou, neschopen 
mu pohlédnout do očí.

„Takže ty se necítíš dobře?“ zeptal se.
„Ano, Prabhupádo,“ odpověděl jsem. „Už nějakou dobu jsem 

nemocný.“
„Chceš se vrátit do Los Angeles, aby ses mohl uzdravit?“ ze-

ptal se.
„Ano, Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem nesměle. „Bylo by to tak 

pro vás v pořádku?“
„Ano, samozřejmě,“ řekl laskavě. „Držel jsi mě při životě celý 

minulý měsíc. Nebýt tebe, už bych tu teď nebyl. Jak bych mohl 
nechtít, abys byl zdravý? Tolik jsi toho udělal. Musíš se o sebe 

postarat. Není žádný problém někoho sehnat. V Indii je tolik 
lidí. Kdokoliv může zastat tvoji službu.“

Nevěřil jsem svým uším. Jeho pokora byla ohromující. Složil 
jsem poklony a odešel z jeho pokoje plný emocí. Cítil jsem se 
jako v nebi. Prabhupádova slova, že já jsem mu zachránil život, 
mě uvedla do extáze. Věděl jsem, že je pod stálou ochranou 
Pána Krišny, ale jeho uznání bylo přesto nepopiratelně sladké. 
Zároveň jsem se cítil nižší než tráva na ulici. Jak bych mohl 
odejít od tak velkodušné osobnosti? Po celý zbytek dne se mi 
to honilo v hlavě.

Téhož večera jsem doprovodil Prabhupádu na chrámový 
dvůr, kde usedl pod tamálovým stromem. Když jsem se 
posadil u jeho nohou, došlo mi, jaký jsem blázen. V celém 
vesmíru nebylo sladšího místa než sedět u jeho zlatých loto-
sových nohou.

„Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem nakonec. „Nemohu odejít. 
Není to správné. Měl bych tady prostě zůstat a spoléhat na 
Krišnu.“

„Ano, to je velmi dobré,“ odvětil se širokým úsměvem. „Pro-
tože jsi upřímný, Krišna ti dá všechno potřebné, abys mohl 
vykonávat svoji službu.“

Cítil jsem obrovskou úlevu z vědomí, že jsem udělal správ-
nou věc.

Zůstal jsem v Indii se Šrílou Prabhupádou další tři měsíce, 
než jsem opustil jeho osobní službu podruhé.

Šrílo Prabhupádo, každý den, když píši, propadám smutku při 
pomyšlení na všechny příležitosti, které jsem promarnil, když 
jsem kvůli svému nedostatečnému vědomí Krišny nebyl ve vaší 
osobní blízkosti. Dnes mě oblažuje vědomí, že bez ohledu na 
úroveň mé služby budete vždy spokojený, pokud mé přání vám 
sloužit bude upřímné. ❧

Držel jsi mě při životě…

21. září 1974, ISKCON Vrindávan, Indie
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Překlad: 
Je řečeno, že výsledek 

dosažený uctíváním 
nejvyšší příčiny všech příčin 

je jiný než výsledek dosažený 
uctíváním toho, co není nejvyšší. To vše bylo 
vyslechnuto od vyrovnaných autorit, které to jasně 
vysvětlily.

Význam:
Tato mantra potvrzuje systém založený na poslechu vyrovna-

ných autorit. Člověk nemůže mít pravý klíč k transcendentálnímu 
poznání, jestliže nevyslechne pravého áčárju, který není nikdy 
zneklidněn proměnami hmotného světa. Pravý duchovní mistr, 
který také vyslechl šruti-mantry, neboli védské poznání od svého 
vyrovnaného áčárji, si nikdy nevymýšlí ani nevykládá nic, co 
není zapsáno ve védských spisech. V Bhagavad gítě (9.25) je jasně 
řečeno, že ti, kdo uctívají předky (pitá), se dostanou na planety 
předků, hrubí materialisté, kteří plánují, jak by tu mohli zůstat, 
setrvají v hmotném světě a lidé, kteří jsou oddáni Pánu a neuctí-
vají nikoho jiného než Šrí Krišnu, nejvyšší příčinu všech příčin, se 
dostanou k Němu do Jeho sídla v duchovním světě.

Také Šrí Íšópanišad potvrzuje, že různá uctívání vedou k růz-
ným výsledkům. Jestliže uctíváme Nejvyššího Pána, dostaneme 
se zcela určitě k Němu, do Jeho věčného sídla, a jestliže uctíváme 
polobohy, například boha Slunce a boha Měsíce, dostaneme se 
nepochybně na jejich planety. A jestliže chceme i nadále zůstat na 
této mizerné planetě s jejími plánovacími komisemi a náhražko-
vými politickými zřízeními, můžeme tak samozřejmě učinit.

V žádných autentických spisech nestojí, že člověk nakonec 
dosáhne téhož cíle, ať uctívá kohokoliv a dělá cokoliv. Takovéto 
pošetilé teorie hlásají samozvaní učitelé, kteří nemají spojení 
s paramparou, pravým systémem učednické posloupnosti. Pra-
vý duchovní mistr nikdy nebude tvrdit, že člověk, který uctívá 
polobohy, dospěje k témuž cíli jako ten, kdo uctívá Nejvyššího 
Pána. Normální člověk snadno pochopí, že člověk, který nastoupil 
v Bombaji na vlak, dojede jen tam, kam si zakoupil jízdenku. Kdo 
si koupil jízdenku do Kalkaty, dojede do Kalkaty. 

Takzvaní učitelé však dnes tvrdí, že všechny duchovní jízdenky 
přivedou člověka k nejvyššímu cíli. Takové světské a kompromis-
ní nabídky přilákají mnoho pošetilých stvoření, která se nafukují 
nad svými smyšlenými metodami duchovní realizace. Pokyny 
Véd to však neschvalují. Jestliže člověk nepřijal poznání od pravé-
ho duchovního mistra, článku autorizované učednické posloup-
nosti, nemůže rozumět věcem tak, jak skutečně jsou. Krišna říká 
Ardžunovi v Bhagavad gítě:

évan parampará-práptam
iman rádžaršajó viduh

sa kálénéha mahatá
jógó naštah parantapa

„Takto byla tato nejvyšší věda přijata posloupností duchovních 
mistrů a takto ji přijali svatí králové. Během času však byla po-

sloupnost přerušena, a proto se zdá, že je původní věda ztracena.“ 
(Bg 4.2)

V době, kdy byl Krišna na Zemi, byly zásady bhakti-jógy sta-
novené v Bhagavad gítě překrouceny, a proto musel Pán znovu 
ustanovit systém učedníků v čele s Ardžunou, nejdůvěrnějším 
přítelem a oddaným Pána. Pán Ardžunovi jasně řekl (Bg 4.3), že 
zásady Bhagavad gíty jsou mu srozumitelné proto, že je Jeho pří-
telem a oddaným. Jinými slovy, nikdo kromě oddaného a přítele 
Pána není schopen rozumět Gítě. To znamená, že Bhagavad gítě 
může porozumět jen ten, kdo jde ve stopách Ardžuny.

V současné době tento vznešený dialog vykládá mnoho lidí, 
kteří ve skutečnosti o Ardžunovi a Krišnovi nic nevědí. Interpre-
tují verše Bhagavad gíty podle svého a ve jménu písma hlásají růz-
né nesmysly. Tito vykladači nevěří v Krišnu ani v Jeho věčné sídlo. 
Jak potom mohou vykládat Bhagavad gítu?

Gítá (7.20) jasně říká, že polobohy uctívají pouze ti, kteří ztratili 
rozum. Krišna nakonec radí (Bg 18.66), aby člověk zanechal všech 
ostatních cest a způsobů uctívání a plně se odevzdal jen Jemu. 
Neochvějnou víru v Nejvyššího Pána mohou mít jen ti, kteří jsou 
očištěni od všech hříšných reakcí. Ostatní zůstanou se svými bez-
cennými metodami uctívání na hmotné úrovni a mylný dojem, že 
všechny cesty vedou ke stejnému cíli, je svede z cesty pravé.

Íšópanišad

Šrí 

Překla
Je řečeno, 

dosažený uctívá
nejvyšší příčiny vše

jiný než výsledek do
uctíváním toho, co není nejvyšší. To vše b
vyslechnuto od vyrovnaných autorit, kter
vysvětlily.

stra

n
je ji

14.14.

Člověk nemůže mít klíč k poznání, Člověk nemůže mít klíč k poznání, 
jestliže nevyslechne pravého jestliže nevyslechne pravého 
áčárju, který není zneklidněn áčárju, který není zneklidněn 
proměnami hmotného světaproměnami hmotného světa
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V této mantře má velkou závažnost slovo sambhavát, uctívání nej-
vyšší příčiny. Šrí Krišna je původní Osobnost Božství a vše, co existu-
je, vyšlo z Něho. V Bhagavad gítě (10.8) Pán vysvětluje, že On je stvo-
řitelem všech, včetně Brahmy, Višnua a Šivy. Protože tato tři přední 
božstva hmotného světa jsou stvořena Pánem, je Pán stvořitelem vše-
ho, co existuje v hmotných i duchovních světech. Rovněž v Atharva 
Védě stojí, že ten, kdo existoval před stvořením Brahmy a kdo osvítil 
Brahmu védským poznáním, je Šrí Krišna. „Nejvyšší Pán si přál stvo-
řit živé bytosti, a tak je Nárájana všechny stvořil. Z Nárájany se na-
rodil Brahmá. Nárájana stvořil všechny pradžápaty. Nárájana stvořil 
Indru. Nárájana stvořil osm Vasuů. Nárájana stvořil jedenáct Rudrů. 
Nárájana stvořil dvanáct Áditjů.“ Protože Nárájana je plnou manifes-
tací Šrí Krišny, jsou Nárájana a Krišna totožní. Existují také pozdější 
záznamy, které udávají, že Nejvyšší Pán je synem Dévakí. Dětství Šrí 
Krišny s Dévakí a Vasudévou a Jeho totožnost s Nárájanou uznával 
a potvrdil i Šrípáda Šankaráčárja, třebaže Šankara nenáleží k vaišnav-
skému neboli osobnímu kultu. V Atharva Védě stojí: „Na počátku byl 
pouze Nárájana. V té době neexistoval ani Brahmá, ani Šiva, ani oheň, 
ani voda, ani hvězdy, ani Slunce, ani Měsíc. Pán nezůstává osamocen, 
nýbrž tvoří podle svých přání.“ Mókša-dharma uvádí: „Stvořil jsem 
pradžápaty a Rudry. Nemají o Mně plné poznání, neboť jsou pokryti 
Mou iluzorní energií.“ Ve Varáha Puráně se též uvádí: „Nárájana je 
Nejvyšší Osobnost Božství a z Něho se zjevil čtyřhlavý Brahmá, a stej-
ně tak Rudra, který se později stal vševědoucím.“

Veškeré védské písemnictví potvrzuje, že Nárájana neboli Krišna 
je příčinou všech příčin. V Brahma-sanhitě stojí, že Nejvyšší Pán je 
Šrí Krišna, Góvinda, nejvyšší radost všech bytostí a prvotní příčina 
všech příčin. Skutečně učený člověk to ví ze svědectví, jež vydali 
velcí mudrci a védské spisy, a proto se rozhodne pro uctívání Šrí 
Krišny, který vše zahrnuje.

Osoby, které uctívají jedině Krišnu, se nazývají buddha neboli sku-
tečně učení. K tomuto přesvědčení člověk dojde, když si s důvěrou 
a láskou vyslechne transcendentální poselství od vyrovnaného áčárji. 
Kdo nevěří v Krišnu a nechová k Němu lásku, nemůže dojít k této 
jednoduché pravdě. Lidi bez víry popisuje Bhagavad gítá jako múdhy 
(Bg 9.11). Je řečeno, že múdhové se posmívají Osobnosti Božství, ne-
boť nezískali plné poznání od vyrovnaných áčárjů. Ten, koho znepo-
kojuje vír materiální energie, není způsobilý stát se áčárjou.

Než Ardžuna vyslechl Bhagavad gítu, byl znepokojován hmot-
ným vírem v podobě své náklonnosti k rodině, ke společnosti 
a obci. Proto se chtěl stát světským dobrodincem a odpůrcem násilí. 
Když však od Nejvyššího Pána vyslechl védské poznání Bhagavad 
gíty, stal se buddha, změnil své rozhodnutí a začal uctívat Šrí Kriš-
nu, který sám předurčil bitvu u Kurukšétry. Ardžuna uctíval Pána 
bojem proti svým takzvaným vlastním příbuzným, a tak se stal 
Jeho čistým oddaným. Toho je možné dosáhnout pouze uctíváním 
pravého Krišny a ne nějakého zfalšovaného „Krišny“, jaké si vymýš-
lejí blázni, kterým chybí znalost o složité vědě o Krišnovi, popsané 
v Bhagavad gítě a ve Šrímad Bhágavatamu.

Podle Védánta-sútry je sambhúta jak pramenem zrození a udržová-
ní, tak rezervoárem, který se zachová po zničení. Šrímad Bhágavatam, 
přirozený výklad Védánta-sútry od téhož autora, říká, že zdroj všech 
emanací není mrtvý jako kámen, ale je abhigja, plně vědomý. Prvotní 
Pán, Šrí Krišna, také říká v Bhagavad gítě (7.26), že si je plně vědom 
minulosti, přítomnosti a budoucnosti, a že nikdo, ani polobozi jako 
Šiva nebo Brahmá, Ho neznají úplně. Zajisté Ho nemohou plně znát 
lidé znepokojovaní proměnami hmotného bytí. Polovzdělaní duchov-
ní učitelé se pokoušejí o jakýsi kompromis tím, že předmětem svého 
uctívání činí lidské masy, ale přitom nevědí, že takové uctívání není 
možné a že lidské masy nejsou dokonalé. Je to jako bychom zalévali 
místo kořenů listy na stromech. Normální postup je zalévat kořeny, 
ale dnešní znepokojované vůdce přitahuje víc listí. Třebaže ustavičně 
zalévají listí, usychá všechno nedostatkem vláhy.

Šrí Íšópanišad nám doporučuje, abychom zalévali kořeny, které 
jsou původem všeho růstu. Uctívání lidských mas tělesnými služba-

mi, které nikdy nemohou být dokonalé, je méně důležité než služba 
duši. Duše je kořenem, který vytváří různé druhy těl podle zákona 
karmy, hmotné reakce. Poskytovat lidským bytostem služby, jako 
je lékařská péče, sociální pomoc a možnost vzdělání, a současně 
podřezávat na jatkách krky ubohým zvířatům, není zvlášť účinnou 
službou živým tvorům.

Živá bytost neustále trpí v různých druzích těl hmotným utrpením 
rození, stáří, nemoci a smrti. Lidská životní podoba nabízí člověku 
možnost úniku ze spletitosti hmotné existence. Je toho možné do-
sáhnout prostým obnovením ztraceného vztahu mezi živou bytostí 
a Nejvyšším Pánem. Pán přichází osobně, aby učil této fi lozofi i odda-
nosti Nejvyššímu (sambhúta). Opravdu sloužit lidstvu znamená učit, 
aby se lidé oddali Nejvyššímu Pánu a uctívali Ho celým svým srdcem 
a vší energií. Takové je poučení Šrí Íšópanišady v této mantře.

Jednoduchým způsobem uctívání Nejvyššího Pána v tomto ne-
klidném věku je naslouchat vyprávění o Jeho vznešených činech 
a opěvovat je. Ti však, kteří se zabývají intelektuálními spekulacemi, 
si myslí, že Pánovy činy jsou pomyslné, a proto jim nenaslouchají 
a vymýšlejí si různé slovní kejkle, aby odvrátili pozornost nevin-
ných lidských mas. Místo aby naslouchali vyprávěním o činech Šrí 
Krišny, dělají si reklamu a navádějí své následovníky, aby opěvovali 
nepravé duchovní mistry. V moderní době se počet těchto pokrytců 

očividně zvýšil a pro čisté oddané vyvstal problém, jak zachránit 
masy lidí od nečisté propagandy těchto pokrytců a pseudoinkarnací 
Boha.

Upanišady nepřímo obracejí naši pozornost k prvotnímu Pánu, 
Šrí Krišnovi, ale Bhagavad gítá, která je souhrnem všech Upanišad, 
je zaměřena přímo na Krišnu. Nasloucháme-li o Krišnovi takovém, 
jaký je, v Bhagavad gítě nebo Šrímad Bhágavatamu, postupně to 
očišťuje naši mysl od všech hmotných nečistot. Šrímad Bhágava-
tam říká: „Naslouchání o činech Pána přitahuje Pánovu pozornost 
k Jeho oddanému. Pán, jenž se nachází v srdci každé živé bytosti, 
pomáhá oddanému tím, že mu poskytuje dobré vedení.“ Také Bha-
gavad gítá (10.10) to potvrzuje.

Vnitřní vedení Pána očišťuje srdce oddaného od všech nečistot, 
které se rodí z hmotných kvalit vášně a nevědomosti. Neoddaní 
jsou ovládáni vášní a nevědomostí. Vášeň člověku zabraňuje 
odpoutat se od hmotných sklonů a nevědomost mu znemožňuje 
poznat, kdo ve skutečnosti je a kdo je Nejvyšší Pán. V kvalitě 
vášně není naděje na seberealizaci, ať už člověk předstírá svou 
zbožnost jakkoliv. 

Pán milostivě oprostí své oddané od vášně a nevědomosti a tak 
se dostanou do kvality dobra, což je znakem dokonalého bráhmana. 
Každý člověk se může stát kvalifi kovaným bráhmanem za předpo-
kladu, že se věnuje oddané službě pod vedením pravého duchov-
ního mistra. Šrímad Bhágavatam (2.4.18) také říká, že každá živá 
bytost nízkého původu může být pod vedením ryzího oddaného 
Pána očištěna, neboť Pán je neobyčejně mocný.

Když člověk dosáhne bráhmanské kvalifi kace, je šťasten a nadšeně 
začne oddaně sloužit Pánu. Nauka o Bohu se mu tak samočinně vy-
jeví. Poznáním nauky o Bohu se člověk postupně osvobozuje z pout 
materialismu a jeho mysl plná pochybností se Boží milostí stane 
křišťálově jasnou. Pouze na této úrovni se člověk může stát osvobo-
zenou duší a vidět Pána na každém kroku. To je dokonalost uctívání 
(sambhavát), kterou popisuje tato mantra Šrí Íšópanišady. ❧

anjad éváhuh sambhavád

anjad áhur asambhavát

iti šušruma dhíránán

jé nas tad vičačakširé

Mantra XIII.
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Lidská společnost na celém svĕtĕ se 
dĕlí na čtyři kasty a čtyři duchovní 
stavy. Čtyři kasty představuje kasta 

inteligence, kasta válečníků, kasta vý-
robců a dĕlnická. Třídí se s ohledem na 
druh práce a kvalifi kaci, ne podle zrození. 
Dále jsou tu čtyři duchovní stavy, totiž 
život studenta, hospodáře, život v ústraní 
a život v oddanosti. Je v nejlepším zájmu 
lidské společnosti, aby tato rozdĕlení 
existovala; v jiném případĕ se nemůže 
žádná společenská instituce zdravĕ vy-
víjet. A cílem všech výše zmínĕných tříd 
musí být potĕšení svrchované autority, 
Osobnosti Božství.

Tento způsob fungování společnosti, co 
se týče instituce, se nazývá systém varná-
šrama dharmy a je pro civilizovaný život 
zcela přirozený. Varnášramské zřízení je 
vytvořené, aby človĕku umožnilo zrealizo-
vat Absolutní Pravdu. Jeho smyslem není 
umĕlá nadvláda jedné třídy nad druhou. 
Když se ztrácí smysl života, tj. realizace 

Absolutní Pravdy, vlivem přílišné připou-
tanosti k indrija-príti, smyslovému požitku, 
o nĕmž jsme hovořili dříve, varnášramské 
zřízení začnou využívat sobecké osoby, aby 
se mohly umĕle stavĕt do nadřízeného 
postavení nad slabší skupinou společnosti. 
V Kali juze, neboli ve vĕku hádek, je tato 
umĕlá převaha již naprosto bĕžná, avšak 
rozumnĕjší skupina lidí velmi dobře ví, že 
rozdĕlení na kasty a duchovní stavy má 
za účel bezproblémové společenské styky 
a seberealizaci na základĕ hlubokého myš-
lení a nesleduje žádné jiné zámĕry.

Zde Bhágavatam uvádí, že nejvyšším 
cílem života, neboli nejvyšší dokonalostí 
zřízení varnášrama dharmy, je spolupraco-
vat jednotnĕ pro uspokojení svrchovaného 
Pána. A Bhagavad gítá (4.13) to potvrzuje.

Súta Gósvámí nyní oslovuje své poslu-
chače dvidža-šréštháh, „ó nejlepší z bráh-
manů“. To naznačuje, že se jedná o oddané 
Krišny a nejlepší z učenců. V tomto vĕku 
se každý rodí jako šúdra, človĕk čtvrté tří-
dy (džanmaná džájaté šúdrah). Prostřed-
nictvím očistných obřadů je možné stát se 
človĕkem třetí třídy, dvidžou (sanskárád 
bhavéd dvidžah). Rozvíjením poznání 
a kultury se dostává do druhé třídy, vi-
pra (véda-páthád bhavéd viprah). Avšak 
jen ten, kdo zná Brahman, je prvotřídní 
človĕk, bráhmana (brahma džánátíti bráh-
mana). A jelikož mudrci z Naimišáranji 
jsou nejlepší mezi bráhmany, znají nejen 
Brahman, nýbrž i Bhagavána, Nejvyšší 
Osobnost Božství.

Bráhmanská třída je nepostradatelná 
pro skutečnou lidskou civilizaci, která 
začíná u společenského systému varná-
šrama-dharmy, čtyř varen a čtyř ášramů. 
Čtyři varny představují bráhmanové 
(knĕží a intelektuálové), kšatrijové (vá-
lečníci a správci), vaišjové (zemĕdĕlci 
a obchodníci) a šúdrové (dĕlníci). Čtyři 
ášramy představují brahmačárí (studenti 
v celibátu), grihasthové (hospodáři), vá-
naprasthové (lidé žijící v ústraní) a sann-
jásí (lidé v odříkání).

Dokud není společnost vĕdecky uspořá-
daná v souladu s varnášramským zřízením, 
jedná se o zvířecí společnost. Ve společ-
nosti zvířat nemůžeme očekávat inteligen-

ci, smysl pro dobro ani žádnou představu 
o Bohu. To není možné.

Systém varnášramy je přirozený, neboť 
ho stvořil Bůh. Stejnĕ jako má tĕlo čtyři 
části – mozek, ruce, trup a nohy – i společ-
nosti se dĕlí na čtyři skupiny – bráhmany, 
kšatriji, vaišji a šúdry. Je to přirozené. 
Usekne-li vám však nĕkdo hlavu, k čemu 
vám bude tĕlo? Je mrtvé. Podobnĕ v sou-
časné dobĕ ve společnosti neexistuje bráh-
manská kultura, tudíž jí chybí hlava. Může 
v ní sice existovat velmi silné oddĕlení 
armády (kšatrijové), dobře vybavené eko-
nomické oddĕlení (vaišjové) a početné 
dĕlnické oddĕlení (šúdrové), nicménĕ 
jelikož zde není hlava (bráhmanové), celá 
společnost se podobá mrtvému tĕlu. Proto 
všichni trpí.

V hnutí pro vĕdomí Krišny vychovává-
me bráhmany, abychom zachránili spo-
lečnost. To neznamená, že by ostatní třídy 
nebyly důležité. Mozek je hodnĕ důležitou 
částí tĕla, ale důležité jsou i nohy, protože 
pokud vám nefungují nohy a nemůžete se 
pohybovat, mozek vám nepomůže. Všech-
ny údy tedy musí spolupracovat. Ačkoliv 
mozek je nejdůležitĕjší částí tĕla, nohy 
jsou také zapotřebí, stejnĕ jako ruce a žalu-
dek – potřebujeme všechno. A stejnĕ jsou 
pro správný chod společnosti nezbytné 
všechny společenské a duchovní třídy var-
nášramského zřízení.

Žádnou třídu společnosti nepřehlížíme; 
říkáme, že všichni musí jednat pro uspo-
kojení Krišny: sansiddhir hari-tóšanam. 
Pak mohou všichni členové společnosti 
dosáhnout dokonalosti. Nezáleží na tom, 
co dĕláte, ale dokážete-li svým umĕním, 
inteligencí a vzdĕláním – jinými slovy, 
svojí prací – potĕšit Krišnu, váš život bude 
dokonalý. Neříkáme, „nedĕlejte svou prá-
ci“. Ne, pracujte, ale pro Krišnu – pak je to 
dokonalé. V jiném případĕ jdĕte do pekla: 
šrama éva hi kévalam.

Nĕkdo může prohlásit: „Já jsem fi lozof 
a konám svou povinnost.“

„Znáte ale Boha a sloužíte Mu?“
„Ano, Boha znám – Bůh jsem já.“
Takový nesmysl vám nepomůže. Dejme 

tomu, že obyčejný človĕk začne tvrdit: „Já 
jsem prezident Spojených států.“ Každému 

Dokonalý 
společenský řád

atah pumbhir dvidža-šréšthá
varnášrama-vibhágašah

svanušthitasja dharmasja
sansiddhir hari-tóšanam

Ó nejlepší z dvojzrozených, závĕr je 

tedy takový, že nejvyšší dokonalostí, 

jíž lze dosáhnout vykonáváním 

povinností, které jsou předepsané 

všem kastám a duchovním stavům, 

je potĕšit Osobnost Božství.
(Šrímad Bhágavatam 1.2.13
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bude ihned jasné, že se jedná o blázna. 
Když tedy nĕjaký darebák říká „jsem Bůh“, 
mĕlo by nám být jasné, že je šílený.

Musíte potĕšit Nejvyššího Pána svojí 
službou, ne se Ho snažit napodobovat. 
V Bhagavad gítĕ Krišna nikdy neradí, že 
byste se mĕli prohlašovat za Nĕj. Ne. Radí: 
sarva-dharmán paritjadžja mám ékan 
šaranam vradža: „Uchyl se výhradnĕ pod 
Mou ochranu.“ Nikde neříká: „Staň se Mi 
rovným.“ To je nesmysl. Krišna s vámi 
bude spokojený, když se Mu odevzdáte 
a budete se Mu snažit sloužit, nikoliv když 
budete nepravdivĕ prohlašovat: „Já jsem 
Krišna,“ „Krišna je teď mrtev, já jsem se 
stal Bohem“ nebo „Bůh neexistuje.“ Tako-
vé darebáctví Krišnu nikdy nepotĕší.

Pokyn Bhágavatamu zní: svanušthi-
tasja dharmasja sansiddhir hari-tóšanam: 

„K dokonalosti dospĕjete, když budete pro 
uspokojení Hariho, Krišny, dobře plnit své 
povinnosti.“ Činnosti čtyř společenských 
a čtyř duchovních stavů varnášramského 
zřízení se nĕkdy mohou jevit jako hmotné, 
ale vykonávají-li se pro uspokojení Krišny, 
přestávají být hmotné – jsou duchovní. 

„Hmotný“ znamená zapomnĕní na Krišnu, 
to je všechno. Jinak není nic hmotného. 
Ti, kdo si nejsou dokonale vĕdomí Krišny, 
rozlišují mezi hmotným a duchovním, ale 
když jste si zcela vĕdomí Krišny, vidíte jed-
notu všeho, ékatvam anupašjatah (Íšópa-
nišad 7). To znamená, že vidíte, jak vše 
souvisí s Krišnou.

Krišna je Nejvyšší a všechno je emanací 
Jeho energie, která je rozmanitá. Vhodný 
je příklad slunce: ze slunce emanuje slu-
neční záře skládající se ze dvou energií 

– z tepla a svĕtla. Celé hmotné stvoření se 
zakládá na teple a svĕtle. Kdyby ze slunce 
nepřicházelo teplo a svĕtlo, ze stromů by 
se rychle staly suché pahýly. Ačkoli tedy 
můžeme mezi tepelnou a svĕtelnou energií 
slunce rozlišovat, v hlubším slova smyslu 
jsou totožné, protože obĕ dohromady tvoří 
část sluneční záře.

Podobným způsobem jednají v tomto 
svĕtĕ dvĕ základní Krišnovy energie – 
hmotná a duchovní energie. Hmotná 
energie se skládá ze zemĕ, vody, ohnĕ, 
vzduchu, éteru, mysli, inteligence a ega 
a duchovní energie se skládá z živých 
bytostí (džíva-bhútán mahá-báhó jajédan 
dhárjaté džagat). Hmotný svĕt je tudíž 
kombinací Krišnovy duchovní a hmotné 
energie. A jelikož 99 procent živých bytos-
tí zde na Boha zapomnĕlo, rozlišuje se tu 

mezi hmotnou a duchovní 
energií. Jakmile však pokro-
číte v duchovním poznání 
a stanete se vĕdomými si 
Krišny, přestanete se na vĕci 
dívat jako na hmotné; uvidí-
te, že všechno je duchovní: 
sarvan khalv idan brahma. 
Šrí Čaitanja Maháprabhu 
říká v Čaitanja-čaritámritĕ 
(Madhja 8.274):

sthávara-džangama dékhé, 
ná dékhé tára múrti

sarvatra haja nidža išta-dé-
va-sphúrti

„Duchovnĕ pokročilá oso-
ba s vĕdomím Krišny vidí 
vše pohyblivé i nehybné, ale 
nevidí přímo jejich podoby. 
Přesnĕji řečeno, kamkoliv 
se podívá, vidí projev svého 
uctívaného Pána.“ Pohled 
ateisty je přesnĕ opačný – 
dokonce i když přijde do 
chrámu a podívá se na Kriš-
nu v podobĕ Božstva, uvidí 
pouze kámen. Duchovnĕ 
pokročilá osoba, která se 
podívá na Božstvo, však 
uvidí samotného Krišnu. 
Když Čaitanja Maháprabhu 
vstoupil do chrámu v Purí 
a spatřil Božstvo Džaganná-
tha, okamžitĕ zvolal: „Tady 
je Můj Krišna!“ A omdlel.

Abychom překonali naše 
zapomnĕní na Krišnu, mĕli 
bychom mít jediný zájem 

– Jeho potĕšení (sansiddhir 
hari-tóšanam). A je-li vaším 
cílem pouze potĕšit Krišnu, 
váš život je dokonalý.

(pokračování příště)
Dharma: 
Cesta transcendence ❧

Čtyři kasty představuje kasta inteligence, kasta válečníků, kasta výrobců a dělnickáČtyři kasty představuje kasta inteligence, kasta válečníků, kasta výrobců a dělnická
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Úvod do duchovní kultury
Kultura – co to je? Odkud pochází? 

Co ovlivňuje?
Každá země má svoji kulturu, která se 

vyvíjí prostřednictvím praktického uplat-
nění světonázoru a ideologie. Jsou dvě 
hlavní kategorie – duchovní kultura a ma-
terialistická kultura.

To, co je pro všechny bytosti nocí, je ča-
sem bdění pro toho, kdo ovládá sám sebe. 
A to, co je pro všechny bytosti čas bdění, je 
pro toho, kdo zkoumá své nitro, naopak noc. 

(Bg 2.6)
Obě kultury jsou odlišné jako den a noc. 

Den pro spiritualistu je noc pro materialis-
tu, a naopak. Den je poznání, realita a noc 
nevědomost a iluze.

„Ten, kdo uznává za svůj domov králov-
ství Boha, samotného Pána za cíl lásky 
a hmotný vesmír za vybavení pro službu 
Pánu, setrvává ve vĕčné realitĕ, ať jde ve 

hmotných či duchovních svĕtech kamkoliv.“ 
     (ŠB 10.14.22, význam)

Kulturu tvoří praktická aplikace fi lozofi e 
a životní pohled tvoří kulturu. Materialis-
tická kultura a duchovní kultura mají zcela 
opačné cíle a světonázory a jsou v koneč-
ném důsledku neslučitelné.

Praktické aspekty našeho života, které 
tvoří kulturu, jsou v materialistické kultu-
ře tvořeny vlivem tří kvalit přírody.

Pokud chceme dělat vážný pokrok v du-
chovním životě, je velmi užitečné obklopit 
se tolika aspekty duchovní kultury, kolika 
je možné. Den materialisty se pro nás 
musí stát nocí. Musíme se obrátit zády 
k materialistické kultuře.

Dodnes jsou v různých zemích patrné 
zbytky duchovní kultury. V Německu 
například před 50 lety ženy do kostela ne-
nosily kalhoty, v hotelech nebylo povolené 
ubytovávat nesezdané páry.

Jsou si muži a ženy rovni?
Rovnost je na úrovni duše. Z ne-

vědomosti je tato rovnost obecně 
aplikována na úrovni těla – proto  
to vede k propagandě o rovnosti 
mužů a žen.

Pojetí rovnosti umožňuje snadné 
vykořisťování žen, aniž by jim nabí-
zelo ochranu.

Duše přijímá různá vozidla – ně-
kdy v podobě mužského těla a jindy 
v podobě ženského těla. Obě vozi-
dla mají velmi rozdílné vlastnosti, 
přirozenosti a funkce, liší se hru-
bým i subtilním tělem.

Snaha zacházet s nimi stejně vede 
ke zklamání u jedince a zmatku 
a chaosu ve společnosti jako celku.

Vezměme si příklad dopravních 
předpisů regulujících provoz. 
Doprava ve velkém městě se řídí 
pravidly a předpisy, aby fungovala 
hladce. Řidiči se neurážejí, pokud 
se neztotožní s vozidlem, které 
řídí. Chápou, že pravidla nejsou 
zaměřena proti nim jako nějaký 

druh diskriminace.
Abychom měli kultivovanou, harmo-

nicky fungující společnost, musí pro 
různé členy společnosti existovat pravidla 
a předpisy.

Nebudeme osobně uraženi, pokud chá-
peme, že tato pravidla nejsou míněna jako 
diskriminace nás jako duše, ale jsou prostě 
nezbytná, abychom mohli žít v harmonii 
v kultivované lidské civilizaci.

Pravidla musí být uplatňována s řádnou 
úctou k řidiči, tedy k individuálnímu od-
danému jako k duši.

Pokud jsou pravidla uplatňována s ne-
úctou, značí to, že jsme na tělesné úrovni, 
což znamená, že nevidíme věčnou duši 
jako řidiče vozidla.

Naše silné podmínění materialistickými 
způsoby života a ztotožnění s naším hmot-
ným tělem způsobuje, že se cítíme osobně 
uraženi nebo zneužiti.

Muži a ženy mají podle svých různých 
povah v rámci společnosti určité role 
a povinnosti.

ZKOUMÁNÍ KOŘENŮ DUCHOVNÍ KULTURY

MUŽI a ŽENY
 V DUCHOVNÍ KULTUŘE

LEKCE PRVNÍ: NORMY CHOVÁNÍ
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Reportérka: Jakou radu máte pro ženy, 
které nechtějí být podřízené mužům?

Prabhupáda: To není moje rada, ale 
rada védských písem, že by žena měla být 
cudná a věrná svému muži.

Reportérka: Co bychom měli dělat ve 
Spojených státech? Snažíme se zavést rov-
nost žen a mužů.

Prabhupáda: Nikdy nebudete rovné 
mužům, protože vaše funkce se v tolika 
ohledech liší. Proč říkáte, že jsou uměle 
rovné mužským? Manželka musí otěhot-
nět, ne manžel. Jak to můžete změnit? 
Otěhotní oba manželé, je to možné?

Reportérka: [Žádná odpověď.]
Prabhupáda: Je to možné?
Reportérka: Ne, není.
Prabhupáda: Tak přirozeně musí jeden 

fungovat odlišně od druhého.
Reportérka: Proč to znamená, že ženy 

musí být podřízené – jen proto, že rodí 
děti a muži ne?

Prabhupáda: Od přírody, jakmile máte 
děti, potřebujete podporu od svého man-
žela. V opačném případě jste v nesnázích.

Reportérka: Mnoho žen s dětmi nemá 
žádnou podporu od svého manžela. 
Nemají...

Prabhupáda: Pak budou muset při-
jmout podporu od ostatních. To nemů-
žete popřít. Vláda jim dává podporu. 
Dnes je vláda v nesnázích. Kdyby manžel 
podporoval manželku a děti, vládě by se 
ulevilo od mnoha sociálních výdajů. Je to 
tedy problém.

Reportérka: Co se stane, když ženy pod-
porují muže?

Prabhupáda: Nejprve se pokuste po-
chopit, že jste závislé. Poté, co se muž 
a žena spojí, jsou tu děti. A když muž 
odejde, jste v nesnázích – žena je v ne-
snázích. Proč? 

Ubohá žena je v nesnázích s dítětem 
– musí žebrat od vlády. Myslíte si, že je 
to pěkné? Védská myšlenka je, že by 
žena měla být vdaná za muže a muž by 
se měl starat o tu ženu a děti, nezávis-
le, aby se nestaly břemenem pro vládu 
nebo pro veřejnost.

Reportérka: Myslíte si, že sociální ne-
pokoje...

Prabhupáda: Já uvažuji takhle. Od-
povězte mi! Jen se ptáte. Zeptám se já 
vás – myslíte si, že toto břemeno pro vládu 
a veřejnost je dobré?

Reportérka: Nechápu, co říkáte.
Prabhupáda: Každý rok vláda musí vy-

platit milióny dolarů na pomoc nezaopat-
řeným dětem. Myslíte si, že tato zátěž způ-
sobená tím, že manžel opustí manželku, že 
toto břemeno pro vládu a lidi je dobré?

Reportérka: Ne.

Prabhupáda: Došlo k tomu proto, že 
žena nesouhlasí s tím, že bude podřízena. 
Chce „stejnou svobodu“.

Reportérka: A kdyby byly ženy podří-
zené mužům, vyřešilo by to všechny naše 
problémy?

Prabhupáda: Ano. Manžel chce, aby 
jeho manželka byla podřízená – věrná. 
Pak je připraven se o ni postarat. Muž-
ská a ženská mentalita se liší. Jestliže 
žena souhlasí s tím, že zůstane věrná 
a podřízená muži, pak bude rodinný ži-
vot klidný. Jinak manžel odejde a žena je 
v nesnázích s dětmi a stává se zátěží pro 
vládu a lidi.

Reportérka: Je něco špatného na tom, 
když žena pracuje?

Prabhupáda: Existuje tolik špatných 
věcí, ale první věc je, proč by se žena ně-
jakého muže a dítě měli stávat přítěží pro 

vládu nebo veřejnost? Nejprve odpovězte 
na toto. Proč by se měla stát přítěží?

Reportérka: [Žádná odpověď.]
Prabhupáda: Jaká je vaše odpověď?
Reportérka: Muži jsou pro vládu také 

zátěží.
Prabhupáda: Myslíte si, že ze sociálního 

hlediska je tato situace žen a dětí bez otce 
velmi dobrá?

Reportérka: Co se snažím říct je, že... to 
se může stát některým ženám... Mluvím 
o ženách, které nejsou...

Prabhupáda: To je obecný vzor. Ne-
můžete říkat „některé z nich“. V Americe 
vidím, že jsou to většinou ženy... Žena 
by měla být podřízená muži, aby se o ni 
mohl muž postarat. Pak žena není pro 
veřejnost problém.

Reportérka: Je to pravda pro všechny 
ženy a všechny muže?

Prabhupáda: Ano. To je zákon příro-
dy. Vezměte si i psy, také se starají o svá 
mláďata. Tygři se starají o svá mláďata. 

Ten, kdo uznává za svůj domov království Boha, samotného Pána za cíl lásky Ten, kdo uznává za svůj domov království Boha, samotného Pána za cíl lásky 
a hmotný vesmír za vybavení pro službu Pánu, setrvává ve věčné realitěa hmotný vesmír za vybavení pro službu Pánu, setrvává ve věčné realitě

Rozhovor se Šrílou Prabhupádou, 9. 7. 1975:
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V lidské společnosti, pokud žena otěhotní 
a muž odejde, pak je v nesnázích – musí 
žebrat od vlády. To není moc dobrá situace.

Reportérka: A co ženy, které nemají 
děti?

Prabhupáda: To je jiná nepřirozená 
věc. Někdy používají antikoncepci, nebo 
zabíjejí své děti – potrat. To také není moc 
dobré. Jsou to všechno hříšné činnosti.

Reportérka: Promiňte?
Prabhupáda: Jsou to hříšné činnosti – 

zabíjení dítěte v děloze a uchylování se 
k potratu. Jsou to všechno hříšné činnosti. 
Člověk za ně musí trpět.

Reportérka: Jsou sociální nepokoje 
v této zemi způsobené, protože...

Prabhupáda: Protože se dějí tyto věci. 
Oni to nevědí.

Rozhovor se Šrílou Prabhupádou 
v pokoji, 13. 7. 1975:

Prabhupáda: „...Ale vy, ženy, nevidíte, 
že tato takzvaná rovnoprávnost zname-
ná podvádění ženy. Říkám jasněji, že se 
žena a muž setkají. Pak se stanou milen-
ci. Potom mají sex, žena otěhotní a muž 
odejde. Prostá žena, musí se postarat 
o dítě a prosit o vládní almužny: „Pro-
sím, dejte mi peníze.“ To je vaše nezá-
vislost. Uznáváte, že je to nezávislost, že 
muž přivede ženu do jiného stavu a ode-
jde bez jakékoliv odpovědnosti, a žena 
se nemůže dítěte vzdát, živí je, žebrá od 
vlády nebo se pokusí dítě zabít? Myslíte 
si, že je velmi dobrá nezávislost? Jaká je 
vaše odpověď?“

Ranní procházka, 14. 7. 1975
Prabhupáda: „...Neplacené prostitutky. 

Jdete za prostitutkou, musíte zaplatit. Zde 
to zařídili tak, že se neplacené prostitutky 
potulují po ulici a můžete si užívat s kterou-

koliv. To je jejich plán. Udělali z nich žeb-
račky a ony to považují za rovnoprávnost.“

Ranní procházka, 24. 1. 1977
Hari-šauri: V tom článku ve Zpátky 

k Bohu jste říkal, že osvobození žen zna-
mená, že budou více vykořisťovány.

Prabhupáda: Ano. Dát jim podvod, že 
„jste osvobozené“, znamená „Budeme vás 
vykořisťovat, mladé dívky.“ To je myšlenka, 
která za tím je. Protože karmí chtějí sex, mla-
dé dívky, a ony mají energii na práci. Evro-
pané, Američané pracují tak tvrdě. Získávají 
energii od nových a nových dívek. To je 
psychologie. Proto pracují jako prasata a psi. 
Psí civilizace. Prasečí civilizace. Prase totiž 
nedodržuje žádné omezení, ať je to matka, 
sestra, nebo kdokoliv, „Pojďme na to.“

Ranní procházka, 9. 1. 1977
Trivikrama: Osvobození žen.
Prabhupáda: Popřel jsem to: „Ne, ne-

můžete je mít.“ Řekl jsem jim to. Jedna 
dívka v letadle, viděla jako (dělá nějaké 
gesto, smích). Požádal jsem ji: „Dej mi 
7-Up.“ „Teď je zamčeno.“ Tak jsem otevře-
ně řekl, že „Ne, ne. Nemůžete mít stejná 
práva, protože váš mozek váží jen třicet 
čtyři uncí.“ Ve skutečnosti je to fakt. Kde 
je žena fi lozofk a, matematička, vědkyně? 
Ani jediná.

Dr. Patel: Kromě toho myslím, že jsou 
stvořeny pro konkrétní misi.

Prabhupáda: Jak mohou mít stejná 
práva? Dodnes není v historii jediná žena, 
která je velká vědkyně nebo velká fi lozofk a 
nebo velká...

Dr. Patel: Madame Curie byla...
Prabhupáda: Všechno falešné. (smích)
Dr. Patel: Jste na ně příliš přísný, pro-

tože...
Prabhupáda: Ne, ne. Jak vám mohu dát 

stejná práva, když váš mozek má méně 
substance.

Dr. Patel: Nemůžeme ponižovat naše 
matky tímto způsobem.

Prabhupáda: To není ponižující. To je 
přijetí skutečnosti.

Dr. Patel: Tyto dívky jsou uvedeny 
v omyl, tyto americké dívky.

Prabhupáda: Neexistuje žádný histo-
rický případ. Neexistuje žádný historický 
případ. Stejně jako matka Kuntí. Porodila 
tolik hrdinů, ale sama nebyla hrdinka. 
Mohla porodit hrdiny jako Ardžuna, jako 
Bhíma. Ale ne, že se stane hrdinkou.

Dr. Patel: Matka může porodit hrdiny...
Prabhupáda: To je v pořádku. Přesto ni-

kdo neřekne, že Kuntí je stejně dobrá jako 
Ardžuna nebo Bhíma.

Dr. Patel: Jak to může někdo říct?
Prabhupáda: To je... Jak získáte stejná 

práva?
Dr. Patel: Žádná žena menší než Kuntí 

by nemohla porodit Ardžunu.

Prabhupáda: Můžete porodit. To je 
jiná věc. Kuchař může uvařit jídlo vhodné 
pro bohatého člověka, ale to neznamená, 
že je bohatý člověk.

Dr. Patel: Přete se. (směje se)

Ranní procházka, 27. 5. 1974
Jógéšvara: Zde je problém. Ženy dnes 

chtějí stejná práva jako muži. Jak jim 
vyhovět?

Prabhupáda: Všem bude vyhověno. Tak 
jako naše ženy, vědomé si Krišny, pracují. 
Nechtějí stejná práva jako muži. To je díky 
vědomí Krišny. Uklízejí chrám, dobře vaří 

– jsou spokojené. Nikdy neříkají: „Musím 
jet kázat do Japonska jako Prabhupáda.“ To 
nikdy neříkají. To je umělé. Vědomí Krišny 
tedy znamená pracovat ve svém přirozeném 
postavení. Ženy, muži – když zůstanou ve 
svém přirozeném postavení, nebude žádné 
umělé...“ (nezřetelné, hlasitá doprava)

Přednáška, Los Angeles, 16. 12. 
1968

Šríla Prabhupáda nechtěl, abychom při-
jali americký způsob života. Po jedné před-
nášce z Bhagavad gíty byl Šríla Prabhu-
páda dotázán, jestli je v tomto světě.

Odpověděl: „Stejně jako jsem v Ameri-
ce. Je to velmi snadno pochopitelné. Ne-
přijímám žádné způsoby života jako Ame-
ričané. Tedy nejsem v Americe. Nejen já, 
všichni moji žáci, kteří mě následují, také 
nejsou Američané. Liší se od americké-
ho chování, amerických způsobů života. 
V tomto smyslu nejsem v Americe. Jsem 
ve Vrindávanu, protože kamkoliv přijdu, 
ve svém bytě nebo v chrámu, žiji s Kriš-
nou a s vědomím Krišny. Nepřijímám 
žádné vědomí Ameriky. A své žáky učím, 
aby také přijali toto vědomí. Ten, kdo při-
jme toto vědomí, tedy také není v Americe, 
není v tomto světě.“

ŠB 5.6.4, Vrindávan, 26. 11. 1974
Toto prohlášení nebude moc po chuti 

západním dívkám. Chtějí nezávislost. 
V Chicagu, když jsem tam byl, mluvily 
o nezávislosti žen. Položily mi otázku. Tak 
jsem odpověděl: „Ne, žena nemůže dostat 
nezávislost.“ Nastalo tam velké pozdvi-
žení proti mně. V mnoha novinách jsem 
byl velmi kritizován. Ale ve skutečnosti 
je to fakt, protože jsou nevinné, ne tak 
inteligentní a... To všechno je praktické. 
Můžeme se vyhnout diskusi, ale Bhága-
vatam je velmi otevřený v diskusi o všech 
námětech. To je fakt. Neměli bychom 
nic uměle skrývat. Musíme diskutovat 
skutečnost. Nejen zde, zmínka je v Manu-
samhitě. Manu-samhitá doporučuje: „Žena 
by neměla dostat nezávislost.“ V jejich 
zájmu musí být chráněny otcem, manže-
lem a syny, protože pokud jsou znečištěné, 
stávají se velmi nebezpečnými.“ ❧

Osvobození žen znamená, že Osvobození žen znamená, že 
budou více vykořist́oványbudou více vykořist́ovány
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Drazí oddaní, přijměte prosím naše 
uctivé poklony! Všechna sláva Šrílovi 
Prabhupádovi, všechna sláva jeho san-
kírtanové misi!

Máme pro Vás dobrou zprávu: Šrí 
Šrí Nitái Gourasundara opět vyje-
vili svůj sladký plán uspořádat od 
19. července do 13. srpna Padajátru 
2017! Trasa povede z Ostravy směrem na ji-
hozápad. Podnikáme kroky, abychom moh-
li vyrazit z festivalu Colours of Ostrava.

Letos lovíme zatím největšího padaját-
rového nosorožce – modlíme se, abychom 
mohli společně rozdat alespoň 10 000 
knih Šríly Prabhupády! Ale bez spolupráce 
všech oddaných to je nereálný cíl. Proto 
se na Vás obracíme s pokornou prosbou, 
abyste přijali naše pozvání a zúčastnili se 
letošní Padajátry na severní Moravě, to-
hoto jedinečného festivalu soucitu Pána 
Čaitanji s podmíněnými dušemi.

Jeho Svatost Lókanáth Svámí před ně-
kolika lety na svém setkání se zástupci 
české játry vyjádřil svoji touhu, aby Pada-

játra byla celojátrovým projektem. Jsme 
rádi, že se tuto myšlenku daří naplňovat, 
protože například bez farmy by Padajátra 

neměla místo a péči pro voly, bez odda-
ných z chrámu v Lužcích bychom nikdy 
nerozdali tolik knih, kolik se daří rozdá-
vat (a navíc bychom byli bez dodávky), 
bez Harinám mandiru bychom několik 
let neměli čím ozvučit naše kulturní 
programy, a bez oddaných ze svitavské 
Védanty bychom nikdy nemohli začít 
rozdávat čerstvé prasádam návštěvníkům 
našich programů. A to nemluvíme o Vás 
všech, kteří prostě přijedete a pomůžete 
všude, kde je právě třeba!

I když naše přípravy na rozdávání knih 
na Padajátře probíhají už od podzimu 
minulého roku, kdy proběhl na Nových Sa-
dech sankírtanový seminář, bohužel v dneš-

ní době není úplně možné znásobit výkon 
našich jednotlivých sankírtan oddaných.

Jediná šance je spojit síly dohromady 
a zvýšit počet odda-
ných, kteří budou 
denně rozdávat.

Oproti minulému 
roku máme několik 

novinek – hlavní změna bude v tom, že 
každý oddaný a každé centrum si knihy 
nahlásí sami za sebe, s tím můžeme během 
Padajátry pomoct, a společný výsledek 
Padajátry se vyhlásí pouze na den zjevení 
Šríly Prabhupády potom, co se přečtou vý-
sledky jednotlivých center. Navíc poslední 
dny Padajátry zasahují do Džanmáštamí 
maratónu, což je také pěkná příležitost 
rozdat trochu více knih.

Vyrážíme z Ostravy – pěkné místo na roz-
dávání, a půjdeme přes několik velkých měst, 
dá se také vracet do Ostravy, nebo rozdávat 
v dalších okolních městech – prostě budeme 
se snažit, aby sankírtan oddaní měli co nej-
lepší podmínky pro rozdávání.

KNÍŽEK BUDE DOSTATEK – 
máme Prabhupády, bude Kapila 
a Život pochází ze života, dále 
Bhagavad gítá a malé sety Šrímad 
Bhágavatamu. 

Podařilo se nám zajistit také nějaké 
Návraty. Inspirace pro opravdové nadšen-
ce – měsíc před Padajátrou (po dojednání 

trasy) plánujeme jezdit rozdávat sety do 
fi rem a zvát na program. 

I tohle může být pro některé z vás příle-
žitost udělat příjemnou změnu a rozdávat 
více knih najednou.

Tož co říci na závěr? Drazí 
oddaní, ještě jednou Vás pro-
síme o Vaši společnost, ve své 

snaze potěšit Šrílu Prabhupádu teď závisí-
me zcela na Vás, prosíme, poskytněte nám 
útočiště ve stínu Vašich lotosových nohou!

Za Padajátru 
Váš služebník Muni Prija dás ❧
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Rostoucím problémem v Kali juze je, 
že i když celý svůj život strávili péčí 
o své děti, staří lidé ve společnosti 
jsou právě těmi samými dětmi 
zanedbávaní, někdy dokonce 
i zneužívaní nebo odložení do 
pečovatelských domovů. 

Šríla Prabhupáda takovou neúctu 
klade za vinu špatnému vzdělání: 

„V moderní společnosti se již i chlapec 
považuje za soběstačného, a proto nepro-
jevuje žádnou úctu ke starším lidem. Díky 
nesprávnému typu vzdělání, který poskytují 
naše univerzity, působí chlapci na celém 
světě starším lidem starosti. Proto nás Šrí 
Íšópanišad velmi důrazně upozorňuje, že 
rozvíjení nevědomosti je něco jiného než 
rozvíjení poznání.“ 
(Šrí Íšópanišad, mantra 10, význam)

Aby mohla být přivedena zpět kultura 
založená na poznání, je potřeba děti už 
od začátku jejich života vést k tomu, aby 
projevovaly náležitou úctu ke starším jak 
ze své rodiny, tak i v širší společnosti. Ro-
dina je základní prvek při udržování spo-
lečenské stability a propagaci duchovních 
hodnot. Úcta a ochrana pro duchovního 
mistra, rodiče, učitele, starší, ženy, děti, 
slabé a závislé živé bytosti a pro osoby 
oddané prospěchu druhých a službě Bohu 
jsou důležité části v rozvoji zdravé a stálé 
společnosti.

Prabhupáda říká, že tyto pocity úcty 
jsou důležitým cílem spořádaného ro-
dinného života: „Adžámila litoval, že 
zanedbával povinnosti, které měl vůči své 
manželce, otci a matce. Povinností dospě-
lých dětí je poskytovat službu svým starým 
rodičům. Taková praxe by měla být znovu 
zavedena do dnešní společnosti. K čemu 
by jinak byl rodinný život? Spořádaný ro-
dinný život znamená, že manžel by měl být 
ochraňující, žena počestná a děti vděčné 
svému otci a matce. Děti by si měly myslet: 

‚Můj otec a matka mi prokázali tolik služby. 

Když jsem nebyl schopný chodit, nosili mě. 
Když jsem nebyl schopný jíst, krmili mě. 
Dali mi vzdělání. Dali mi život.‘ Bona fi de 
syn přemýšlí, jakým způsobem svému otci 
a matce může sloužit. A stejně tak, jako 
se od ženy očekává, že bude věrná svému 
manželovi, manžel by měl být vděčný za 
její služby a chránit ji. Kvůli tomu, že se 
stýkal s prostitutkou, přestal Adžámila vy-
konávat své povinnosti. Nyní toho litoval 
a považoval se za velmi pokleslého.“ (Dru-
há šance: Příběh zážitku blízké smrti

Úcta ke starším v rodině
Písma, jako je Šrímad Bhágavatam, 

Mahábhárata a Rámájana, jsou plná příbě-
hů, které zaujmou dětskou představivost 
a učí důležité lekce vaišnavské etikety. 
Dobrý příklad náležité úcty byl ukázaný 
těsně před bitvou na Kurukšétře. Po tom, 
co Krišna přednesl Ardžunovi Bhagavad 
gítu, Mahárádž Judhišthira sestoupil ze 

svého vozu a přešel na stranu Kuruovců, 
aby mohl přijmout požehnání svého dědy 
a učitelů. Pro všechny přihlížející to bylo 
poněkud překvapivé, protože Judhišthira 
vyšel neozbrojený a nechráněný. Mahá-
bhárata vysvětluje, jak byli dokonce i krutý 
Durjódhana a ostatní na jeho straně po-
hnuti Judhišthirovou etiketou: „Za to, že 
vzdal úctu starším svého rodu, ho chválili 
i Kuruovci. Mezi vojáky obou stran byly 
slyšet výkřiky ‚Výborně! Bravo!‘ Vojáci 
při pomyšlení na vznešené vlastnosti Ju-
dhišthiry a jeho bratrů hlasitě naříkali.“ 
(Mahábhárata, Krišna Dharma Dás)

V té samé knize nám Krišna Dharma 
Dás dává protikladný příklad, kde taková 
etiketa následovaná nebyla. Píše: „Ašvatt-
hámá zaslechl Karnu urážet svého strýce 
z matčiny strany. Drónův syn se o Karnu, 
který vůči starším projevoval pramálo úcty, 
nikdy příliš nestaral. Nyní však zašel příliš 
daleko. Kripa je bráhmana a učitel Kuru-

Aruddha déví dásívzdělávání

8. část

RESPEKT
KE STARŠÍM

Vzorem správného chování je Pán RámačandraVzorem správného chování je Pán Rámačandra
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ovců. Nezaslouží si, aby s ním vozatajův 
syn takto jednal. Ašvatthámá vytasil meč, 
seskočil z kočáru a zařval na Karnu: ‚Jak si 
dovoluješ takhle mluvit, hlupáku? Áčárja 
řekl o Ardžunovi a jeho bratrech pravdu, 
ale tys to kvůli svojí zášti neunesl. ‘“

Šríla Prabhupáda líčí, jak Judhišthira 
prokazoval stejnou úctu ke svým star-
ším i po tom, co bitva skončila: „Dobrý 
příklad, jak vzdávat úctu starším, dává 
Judhišthira Mahárádž, velmi ctnostný král 
z pánduovské dynastie. Po bitvě na Kuruk-
šétře chodil Judhišthira se svými čtyřmi 
bratry každý den skládat poklony svému 
strýci z otcovy strany, Dhritaráštrovi. Ten-
to příběh ze Šrímad Bhágavatamu ilustruje 
systém skládání poklon starším oddaným 
z rodiny. Po vykonání ranních povinností 
má člověk jít vzdát poklony duchovnímu 
učiteli a starším členům rodiny. Stejně tak 
by měl vzdávat úctu hostu. Obvykle víme, 
kdy má určitý host k nám domů dorazit, 
a můžeme se tak předem připravit, ale ob-
čas se stane, že někdo přijde neočekávaně, 
a i tak musí být přijat s úctou.“ (Druhá 
šance: Příběh zážitku blízké smrti)

V Rámájaně je jedinečná etiketa Pána 
Rámy vůči Jeho matce, otci a ostatním 
seniorům v jeho království a děti si z toho 
mohou odnést mnoho důležitých lekcí. 
Sám Krišna prokazoval úctu svým rodi-
čům Vasudévovi a Dévakí a svým adop-
tivním rodičům Nandovi Mahárádžovi 
a Jašódě Mátě. Když vstoupil do Dváraky, 
složil podle protokolu poklony všem star-
ším členům své rodiny i přátelům. Vzdal 
úctu i své tetě, královně Kuntí, ačkoliv ona 
věděla o Jeho božství.

Ve Šrí Čaitanja čaritámritě (Ádi-lílá 
10.49, význam) líčí Šríla Prabhupáda, jak 
Pán Čaitanja ostatním radil ctít Jeho starší: 

„Jednou seděl Šrí Čaitanja Maháprabhu se 
Šrí Nitjánandou v domě Šríváse Th ákura 

a Murári Gupta se poklonil nejdříve Pánu 
Čaitanjovi a potom Šrí Nitjánandovi Prab-
huovi. Protože však byl Nitjánanda Prabhu 
starší než Čaitanja Maháprabhu, Pán Čai-
tanja poznamenal, že Murári Gupta poru-
šil společenskou etiketu, neboť měl proje-
vit úctu nejdříve Nitjánandovi Prabhuovi 
a potom teprve Jemu.“

Úcta k Pánu a Jeho oddaným
Písma, jako je Hari bhakti vilása a Nek-

tar oddanosti, vykládají náležité činnosti 
vaišnavy, jako prokazovat úctu a skládat 
poklony guruovi, Pánu a Jeho oddaným. 
Aby naše děti mohly projevit správnou 
úctu k Pánu, musíme je učit o Pánu a Jeho 
mnoha okázalostech a jak se vyhnout 
přestupkům v chrámu a během uctívá-
ní Božstev. Když se děti učí respektovat 
Krišnu, automaticky se učí ctít i všechny 
živé bytosti, protože je vidí jako nedílnou 
součást Krišny. Naše děti můžeme učit, jak 

prokazovat úctu guruovi tím, že mu my 
sami budeme sloužit a s pokorou se ho 
dotazovat. Když nás navštíví sannjásí a po-
kročilí oddaní, můžeme naše děti učit, jak 
prokazovat patřičnou úctu a služby tím, že 
sami půjdeme příkladem.

Ctít oddané
Višnudžana Svámí zdůrazňoval, jak úcta 

k oddaným vede k duchovnímu pokro-
ku: „Myslím, že by se slušelo, abychom se 
my všichni prostě snažili dodržovat tuhle 
jednu zásadu – a tou je vzdávat oddaným 
úctu. Pokud oddané nechováte v úctě, 
stane se z vás vaišnava-aparádhí, ten, kdo 
dělá přestupky vůči oddaným. Jen kvůli 
zanedbávání oddaných vůči nim začnete 
dělat přestupky a tím se oslabí vaše při-
poutanost ke Krišnovi. Bude slabší a slabší. 
A poznáte to podle toho, že vaše mysl bude 
čím dál tím víc zaujatá hmotným naplně-
ním. Musíte si tedy dávat opravdu velký 
pozor, abyste na ostatních nehledali chyby, 
nebrali svoje duchovní bratry a sestry 
za své vrstevníky, ale ke každému máte 
přistupovat s tím, že: ‚Ó, oni jsou osobní 
vlastnictví Rukminí a Dvárakádhíši.‘ Když 
pak přemýšlíte takhle a dotknete se jejich 
nohou, skládáte jim poklony, pak bude 
vaše mysl automaticky čistá jako nebe bez 
mráčku a nebude možné, abyste měli něja-
ké nečisté myšlenky, protože vás bude vždy 
chránit Krišna, přítel oddaných.“

Nejlepší způsob, jakým můžeme děti 
učit mít respekt k ostatním, je jít jim pří-
kladem. Pokud se sami rodiče chovají ucti-
vě ke starším členům své rodiny, děti mo-
hou jejich příklad jednoduše následovat.

Svoje chlapce jsem brávala do Indie 
každý rok, aby se mohli setkat se svými 
prarodiči a ostatními příbuznými. Láska, 
kterou prarodiče dávají svým vnoučatům, 
je speciální. Moji i manželovi rodiče naše 
syny ve všech ohledech hýčkali. Stejně 

Rodina je základní prvek při udržování Rodina je základní prvek při udržování 
společenské stability a propagaci duchovních hodnotspolečenské stability a propagaci duchovních hodnot

Když se děti učí Když se děti učí 
respektovat Krišnu, respektovat Krišnu, 
automaticky se učí automaticky se učí 
ctít i všechny živé ctít i všechny živé 
bytosti, protože je bytosti, protože je 
vidí jako nedílnou vidí jako nedílnou 
součást Krišnysoučást Krišny
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tak oceňovali, že kluci byli oddaní v ISK-
CONu. Zpočátku je znepokojilo, když se 
doslechli, že jsme přijali Krišny si vědomý 
životní styl. Byli nejistí, protože si mysleli, 
že je kvůli Krišnovi opustíme. Naše pravi-
delné návštěvy je ale uklidnily a ohromilo 
je, když viděli, že jsou jejich vnoučata 
tak utvrzená ve védském způsobu života 
a že jsou hodnější a uctivější než spousta 
dnešních indických dětí. Dokonce je to 
inspirovalo k tomu, aby se sami stali seri-
ózními oddanými a nakonec přijali cestu 
vědomí Krišny.

Význam prokazování úcty se ukázal 
jako obzvlášť prospěšný v případě mého 
tchána, univerzitního profesora, který se 
zpočátku nedal přesvědčit o vyšší úrovni 
cesty oddanosti. Chlapce samozřejmě 
miloval a naslouchal jim, když mluvili 

o vědomí Krišny, ačkoliv nikomu jinému, 
kdo by mluvil o duchovních tématech, 
nenaslouchal. Rozhovory, které s mými 
syny vedl, na něj udělaly hluboký dojem 
a on nakonec přijal vaišnavskou cestu. 
O několik let později opustil tělo zpívaje 
mahá mantru, obklopený rodinou, která 
zpívala s ním. Každý z mojí rodiny našim 
dětem připisoval zásluhy za jeho změnu 
vědomí. Jako rodiče děláme při výchově 
svých dětí těžkou práci, ale ony můžou 
během svých životů na oplátku ovlivnit 
stovky dalších lidí. 

Stejně tak moji synové milovali a respek-
tovali mého otce, na kterého jejich hmotné 
i duchovní úspěchy udělaly takový dojem, 
že začal pravidelně navštěvovat ISKCON-
ský chrám v Álláhabádu. Nedlouho potom 
zpíval denně šestnáct kol a sloužil odda-

ným, když pomáhal získat fi nance pro 
nový chrám. Pomáhal tam také při stavbě 
nového chrámu a sponzoroval jeho první 
Božstva v životní velikosti, Rádhá Krišnu 
z Džaipuru. Byl si s našimi dětmi velmi 
blízký a díky Krišnovu aranžmánu byl 
Rádhiká Ramana ve chvíli jeho nečekané 
smrti jako jediný poblíž a zpíval mu mahá 
mantru do ucha. Pro mého syna to také 
byla velmi silná zkušenost.

Když své děti naučíme takové hodnoty, 
nejen že z toho budou mít duchovní pro-
spěch, ale až vyrostou, budou se navíc dál 
materiálně i duchovně starat o své starší. 
Naše děti budou vděčné za všechnu tu tvr-
dou práci, kterou jsme pro ně udělali, a bu-
dou dychtit po radách a povzbuzení. Pro 
společnost, která také často postrádá úctu 
ke starším, budou dobrým příkladem. ❧

Krávy pily nektar písnĕ fl étny, který vycházel z Krišnových úst, 
a zdvižené uši jim k tomu sloužily jako nádoby. Telátka s tlamami 
plnými mléka z vlhkých struků svých matek stála bez hnutí a pro-
střednictvím očí zalitých slzami si brala Góvindu do svého nitra, 
kde Ho v srdci objímala.

Ó matko, všichni ptáci v tomto lese vylétli na krásné vĕtve stro-
mů, aby vidĕli Krišnu. Se zavřenýma očima jen potichu naslou-
chají sladkým tónům Jeho fl étny a žádný jiný zvuk je nezajímá. 
Tito ptáci jsou dozajista na stejné úrovni jako velcí mudrci.

Když řeky slyší píseň Krišnovy fl étny, jejich mysli po Nĕm začína-
jí toužit. To naruší jejich proudĕní, voda v nich se zčeří a točí se ve 
vírech. Tehdy pažemi svých vln obejmou Muráriho lotosové nohy, 
drží se jich a přinášejí obĕtiny v podobĕ lotosových kvĕtů.

Pán Krišna ve společnosti Balarámy a pasáčků pase všechna 
zvířata z Vradži a hraje stále na fl étnu, dokonce i v plném žáru 
letního slunce. Když to vidĕl mrak na nebi, z lásky se zvĕtšil, vy-
stoupil do výšky a ze svého tĕla složeného z mnoha kapiček vody 
podobných kvĕtům vytvořil pro svého přítele slunečník.

Šrímad Bhágavatam 10.21.13-16
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V poslední fázi našeho letního turné 
přicházelo víc a víc lidí, v některé 
dny až 6 tisíc. Starosta plážového 
městečka nám řekl, že už od 
začátku léta byla jeho sekretářka 
zaplavena telefonickými dotazy, 
jestli se náš festival bude konat. Na 
to období už nebyl ve městě volný 
ani jediný hotelový pokoj.

„Všechny hotely tvrdí, že ti lidé jsou 
tady kvůli vašemu festivalu,“ řekl 
starosta. „Dokonce i já sám jsem 

musel poskytnout svůj dům rodině, která 
na váš festival přijela, ale nemohla najít 
žádné ubytování.“

Ale jako vždycky byl náš úspěch tr-
nem v oku našim protivníkům, kteří 
proti nám vyrukovali s kampaní, jež 
nás měla zdiskreditovat. Místní farář ve 
městě, ve kterém jsme přebývali, denně 
pokračoval se svými prohlášeními na 
městské vývěsní tabuli a někdy zachá-
zel až za hranice absurdity: „Občané, 
pozor! Sekta Hare Krišna teď pěstuje 
rýži na fotbalovém hřišti, aby nakrmila 
svého gurua.“

Byly proti nám ale podniknuté také 
seriózní kroky. Nově založená Národní 
komise pro ochranu před sektami rozšířila 
podél pobřeží desítky tisíc letáků říkajících 
lidem, jak se proti sektám bránit a kde na-
jít pomoc, když je potřeba.

„Jestli nebudeme proti sektám v Polsku 
bojovat,“ řekl předseda té komise v pro-
hlášení pro média, „nastane skutečná 
katastrofa.“

„Myslel jsem, že už nejsme považovaní za 
sektu,“ řekl jsem Džajatámovi dásovi.

„To je pravda,“ řekl, „ale účel to splnilo 
a ten dojem už zůstane po mnoho let. Mi-
moto, církev nás považuje za stejně nebez-
pečné jako dřív.“

Ministerstvo vnitra, které iniciovalo 
kampaň „Léto proti sektám“, poslalo všem 
policejním stanicím v zemi obsáhlou zprá-
vu, ve které je žádá (a taky armádu!), aby 
sledovala všechny skupiny, jež jsou vníma-
né jako sekty, včetně nás.

„Hlavně nás,“ řekl Džajatám.

Výsledkem bylo, že policejní šéf ve měs-
tě, ve kterém jsme měli základnu, se ukázal 
na jednom z našich festivalů. „Jsem tady 
pracovně,“ odsekl, když ho Nandiní dásí 
přivítala, „a nemám se s vámi o čem bavit.“

Hodinu procházel festivalový areál 
a pak, zjevně nemaje nic lepšího na 
práci, si sedl do davu v hledišti, který 
sledoval program na pódiu. Když dav 
hlasitě jásal na konci vystoupení taneč-
níků z Bali, vypadal překvapeně. Když 
Tribhuvanéšvar dás, který program mo-
deroval, pozval na pódium všechny děti, 
aby s ním zpívaly, zareagovalo jich víc 
než šedesát. Když začaly tančit a zpívat 
verš o Krišnovi a při tom se celou dobu 
chichotaly a smály, viděl jsem, jak srdce 
policejního šéfa taje. Poslední kapka ale 
přišla na konci představení Rámájany. 
Když se herci klaněli, diváci bouřlivě 
tleskali, a jak se několik lidí kolem po-
licejního šéfa zvedlo k ovacím ve stoje, 
postavil se spolu s nimi, hlasitě tleskal 
a volal: „Bravó, bravó!“

„To je úleva,“ řekl jsem si potichu. „Jestli 
je nějaký šéf policie, kterého potřebujeme 
na své straně, je to ten místní.“

Ale vyhrát jednu bitvu neznamená 
konec války, takže jsem měl oči otevřené 
a očekával další krok našich protivníků. 
A nemusel jsem čekat dlouho.

Příští večer na našem festivalu v Kolo-
brzegu předstoupil během mé přednášky 
Trisáma dás a dal mi znamení, že bych ji 
měl neprodleně ukončit. Bylo to neobvyk-
lé, ale vyslyšel jsem ho a svou přednášku 
uzavřel. Když jsem se posadil, abych začal 

závěrečný kírtan, vyšel na pódium a při-
stoupil ke mně.

„Mahárádži,“ zašeptal, „mám důvěry-
hodné zvěsti, že brzy dorazí velká skupina 
skinheadů, aby přerušila festival. Policie 
je na cestě, ale ochranka říká, že bychom 
festival měli okamžitě zastavit.“

I když má mysl běžela naplno, postavil 
jsem se a pokojně vybídl hosty, abychom 
se rozloučili. Když jsem tam stál a sledo-
val, jak odcházejí, Džajatám přiběhl ke 
mně a vzal mě za rameno. „Guru Mahá-
rádži,“ řekl, „měl byste ihned jít do svého 
karavanu.“

Obklopen ochrankou mě doprovodil 
k autu, otevřel dveře a já vstoupil.

„A co všichni ostatní oddaní?“ zeptal 
jsem se.

„Neřekli jsme jim, co se děje,“ řekl Džaja-
tám, „abychom předešli panice. Svoláme je 
do autobusů tak rychle, jak to jen jde.“

Vyletěl jsem z auta ven. „Cože?!“ řekl 
jsem rozzlobeně. „Snad si nemyslíš, že 
budu sedět uvnitř, zatímco oddaní jsou 
ještě pořád tam venku.“

Za deset minut jsme měli všechny v au-
tobusech a vyrazili na cestu.

K našim osmi mužům z ochranky se 
brzo připojily dvě dodávky policistů 
a všichni se připravovali na boj. „Takovou 
hrozbu jsme ještě na letním turné nemě-
li,“ řekl jsem Džajatámovi. „Vždy je to tak 
klidné, co se to děje?“

„Nejspíš je někdo poslal,“ řekl.
„Kdo?“ zeptal jsem se.
Jen se na mě podíval, odpověď nebyla 

nutná. Oba jsme měli stejné podezření. 

VVVVVVV V ppopooopop sslslsslslllledededeededeedeeedddnníínnní f fffáázzzázázázii i nannnanašešehhhhohohooo l llleeettteette nínínínínnnn hohohohoh  t tttururrru nnnéénéénnénénnénén
ppřppřřpřřicicchhhhháááááááááhhházzeezzeloloooll  vvv vícícícccí  a aaa vvv ícícíc l lliiddddidddííí,íí,íí,, vv vvv n nn ěěkěkěkě tteteréééréé 

DÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ 
DÁRKŮ



18 

„No jo,“ zamumlal jsem, „nejspíš chtějí 
všechnu tu rýži z fotbalového hřiště.“

Pozoroval jsem hranice festivalového 
prostoru a očekával problémy. „Je to jako 
válka,“ řekl Džajatám.

„Ano,“ řekl jsem, potřásaje hlavou, „ale 
nikdy bych si nepomyslel, že tady v Pobaltí.“

Když jsme se vrátili na základnu, s oba-
vami jsme očekávali hovor od Rakšany 
dáse, vedoucího ochranky oddaných. Na-
konec zavolal Džajatámovi.

„Skinheadi nakonec nepřišli,“ řekl mi 
Džajatám. „Nejspíš pochopili, že naše 
ochranka a policie je na ně příliš.“

„A oddaní si všimli, co se dělo?“ zeptal 
jsem se.

„Někteří,“ odpověděl.
„Tak to nerozšiřuj,“ řekl jsem. „Oddaní jsou 

na tomhle turné tak šťastní. Neřekl jsem jim 
o špatné publicitě, která nás provází.“

„A co uděláme teď?“ zeptal se Džajatám.
„Pokračujeme v kázání,“ řekl jsem. „Je 

víc lidí, kteří tenhle festival milují, než těch 
druhých.“

Džajatám přikývl.
Když jsem odpočíval ve svém pokoji, uvě-

domil jsem si, kolik si toho na mně tyhle 
hrozby vyžádají. Začínal jsem být přecitli-
vělý. I nejmenší problémy mě rozrušovaly. 
Dokonce i řidič autobusu, kterého jsme 
najali, mi lezl na nervy. Antoni byl malý, 
zavalitý, postarší chlápek s rudým nosem 
(nejspíš od pití), pořád v mrzuté náladě. 
Řval na oddané i pro sebemenší věci.

„Jede příliš pomalu,“ řekl jsem jednoho 
dne Džajatámovi během jízdy za autobu-
sem. „Je to nebezpečné. Podívej se na tu 
řadu aut za námi.“

„A nejenom to,“ dodal Džajatám, „ale 
často taky zabloudí. A oddaní si stěžují, že 
v autobuse kouří.“

Byl jsem ohromen. „Povím mu pár věcí, 
až dorazíme,“ řekl jsem.

Když jsme byli v cíli, rychle jsem vy-
stoupil z auta a kráčel k autobusu. „Kde je 
řidič?“ zeptal jsem se jednoho oddaného.

„Zrovna někam nazlobeně odešel,“ přišla 
odpověď. „Pohádal se s oddaným a pak 
s klením odkráčel. Problém je, že má klíče 
od zavazadlového prostoru a nemůžeme se 
dostat k nástrojům.“

„To je poslední kapka!“ řekl jsem. Když 
jsme seděli a čekali, až se vrátí, můj hněv 
vzrůstal. Po půlhodině se Antoni objevil. 
Zatímco oddaní vykládali nástroje, chystal 
jsem se ho pokárat.

„To je takovej otrapa,“ pomyslel jsem si. 
„Nemá žádnej mozek.“

Přikráčel jsem k Antonimu. „Chci 
s vámi mluvit,“ řekl jsem vážně. Vypadal 
překvapeně. „Ó, já jsem s váma chtěl taky 
mluvit,“ řekl on.

„Tak jo,“ pomyslel jsem si, „ať mluví prv-
ní, takhle na něj budu mít ještě něco navíc.“

„Tak zaprvé,“ začal, „nelíbí se mi divadel-
ní představení, které na festivalech děláte, 
a stejně tak se mi nelíbí ani ty tanečky těch 
lidí z Bali.“

„Jen pokračuj,“ pomyslel jsem si, „zane-
dlouho budeš bez práce.“

„A ani vaše jídlo mi nechutná,“ pokra-
čoval a zašklebil se. „A nemůžu vystát, 
když na pódium vylezou všechny ty malý 
děcka.“

„A dost!“ pomyslel jsem si. „Teď ho pře-
kousnu.“

„Tak poslouchejte...“ začal jsem zvedat 
hlas.

Ale dřív, než jsem stihl říct něco dalšího, 
přerušil mě: „Ale jednu věc opravdu milu-
ju,“ řekl. „Když na konci festivalu zpíváte 
na pódiu vy. Když poslouchám, jak zpíváte 

tu nádhernou píseň o Krišnovi, něco se se 
mnou děje.“

Zůstal jsem beze slov. 
„Víte,“ pokračoval, „já jsem starý muž 

s velice špatnou povahou, ale jak říkáte ve 
svých přednáškách, mám ještě hlubší po-
vahu, která je duchovní.“

Pak z kapsy vytáhl ohmataný obrázek. 
„Vždy se modlím k Marii o pomoc,“ řekl 
mi.

Uviděl jsem obrázek Panny Marie se 
dvěma modlitbami v polštině na zadní 
straně. „Modlím se každé ráno i večer,“ 
řekl mírně, dívaje se na obrázek. „Mám 
ji od dob, kdy jsem byl malý kluk. Dala 
mi ji moje matka. Je to ta nejvzácnější 
věc, kterou mám.“ Opatrně obrázek od-
ložil. „Budete dneska znovu zpívat, že 
jo?“ zeptal se. „Minule zpíval někdo jinej 
a nebylo to stejný.“

„Nuže, eh, to není mnou,“ řekl jsem já. 
„To je povahou té písně. Věřte mi.“

Zasmál se. „O tom mě nikdy nepřesvěd-
číte,“ řekl on. „A co jste mi vlastně chtěl?“

„Hm, no... vlastně nic,“ já na to. „Chci 
říct, to může počkat.“

Když jsem se vracel do dodávky, abych 
se připravil na Harinám, cítil jsem se jako 
hlupák. „Takový zbožný člověk,“ přemýšlel 
jsem, „a já na něm neviděl nic dobrého.“

Cestou zpátky na základnu jsem byl za-
mlklý. V jednom okamžiku se na mě obrá-
til Amritánanda dás: „Guru Mahárádži, je 
všechno v pořádku?“

„Teď už ano,“ odpověděl jsem. „Poznal 
jsem, kdo je ve skutečnosti naším nepří-
telem.“ 

Amritánanda se zasmál. „Církev nebo 
vláda?“ zeptal se.

„Ani jedno,“ já na to. „Jsou to nečistoty 
v mém srdci. Jednou Šríla Prabhupáda 
řekl, že měl plán ovládnout svět za osm-
náct dní. Když se ho jeden žák na ten plán 
zeptal, Šríla Prabhupáda řekl: ,Ale vy, kluci 
a holky, na to ještě nejste připraveni.' Teď 
rozumím, co tím myslel.“

Festivaly pak pokračovaly bez větších 
incidentů. Jednoho dne Nandiní dásí zavo-
lala paní pověřená organizací soutěže Miss 
World, která se měla uskutečnit za měsíc 
ve Varšavě.

„Jednou jsem byla na vašem festivalu 
na pobřeží Baltského moře,“ začala. 

„Bylo to nádherné. Letos chceme pře-
hlídku ve Varšavě otevřít v indickém 
stylu. Rádi bychom, abyste show zahá-
jili nějakým vaším tancem, zpíváním 
a divadlem. Bude to vysíláno do celého 
světa.“

„Většina našich oddaných je ze zahraničí,“ 
řekla Nandiní, „a jejich víza skončí dřív, 
než vaše přehlídka začne. Ale uvidím, co 
pro to můžeme udělat.“

Jednoho večera jsem požádal Amritá-
nandu, aby pozval Antoniho k nám na 

Ale jednu věc opravdu miluji – když poslouchám, jak zpíváte tu nádhernou Ale jednu věc opravdu miluji – když poslouchám, jak zpíváte tu nádhernou 
píseň o Krišnovi, něco se se mnou dějepíseň o Krišnovi, něco se se mnou děje
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pódium k závěrečnému kírtanu. Když se 
Amritánanda vracel, smál se.

„Řekl, že na pódium nevyleze ani za mili-
ón let. Je z davů nervózní. Proto zůstává ve 
svém autobusu po většinu festivalu. Vyjde 
ven, až když začnete zpívat vy, ale stejně 
se drží vzadu za diváky, kam nedosvítí 
refl ektory.“

Nakonec přišel poslední festival sezó-
ny. Ten den měli všichni oddaní smíšené 
emoce. Na jednu stranu bylo všech dvě 
stě třicet z nás hodně unavených. Udělali 
jsme čtyřicet šest festivalů téměř bez pře-
stávky. Na druhou stranu jsme si nedo-
vedli představit život bez vzrušení z roz-
šiřování milosti Pána Čaitanji. Všichni 
oddaní se cítili očištění a pozvednutí z to-
lika služby. Doslechl jsem se, že dokonce 
i Antoniho srdce prošlo proměnou. Byl 
teď k oddaným zdvořilý a pomáhal jim, 
kdykoliv bylo potřeba. Každý večer po-
kračoval ve svém rituálu: seděl vzadu za 
diváky téměř ve tmě a sledoval závěrečný 
kírtan na pódiu.

Seděl jsem ve své dodávce a odpočíval 
před závěrečným kírtanem, když za mnou 
přišel Amritánanda. „Antoni mě požádal, 
abych vám dal tohle.“ řekl. „Stydí se moc 
na to, aby k vám přistoupil osobně. Řekl, 
že je to překvapení.“

Amritánanda mi podal starý obrázek 
Panny Marie. 

„Cože?“ podivil jsem se. „Je to jeho nej-
cennější majetek.“

Amritánanda se usmál. „Ano,“ řekl, 
„a právě proto to dává vám.“

Dlouho jsem se na ten obrázek díval.
Když nastal čas na závěrečný kírtan, 

vystoupil jsem na pódium před obrovské 

publikum. Pohroužen v myšlenkách na 
Antoniho jsem nevěděl, co říct. Po něko-
lika vteřinách ticha jsem začal: „Dámy 
a pánové, jak všichni víte, tohle je poslední 
vystoupení dnešního večera. Je to zároveň 
i poslední okamžik naší festivalové sezóny.“

Na několik vteřin jsem se odmlčel. 
„A teď,“ pokračoval jsem, „chtěl bych tento 
poslední kírtan věnovat velice drahému 
příteli, který pro mě moc znamená. Na-
učil mě vidět v druhých to dobré. Naučil 
mě pokoře. A dal mi víru, že svatá jména 
Boha můžou očistit srdce každého.“

Udělal jsem další pauzu. „Je to náš řidič 
autobusu Antoni,“ řekl jsem pak.

Dav propukl v aplaus.
Vyndal jsem obrázek Panny Marie z kap-

sy a pozvedl ho. „A dal mi také nejlepší 
dárek, jaký jsem kdy dostal,“ řekl jsem. 

„Dárek z celého srdce.“
Prohlédl jsem si dav. „Antoni,“ řekl jsem, 

„jestli tam někde jsi, tenhle kírtan je pro 
tebe.“

Když se ke mně na pódiu připojili odda-
ní, začal jsem kírtan. Během patnácti mi-
nut jsme všichni blaženě zpívali a tančili. 
Před pódiem tančila velká skupina dětí.

Zpíval jsem se zavřenýma očima. Když 
jsem je otevřel, viděl jsem Antoniho 
přicházet zpoza davu dopředu k pódiu. 
Posadil se na sedadlo v první řadě a se 
zavřenýma očima pozorně naslouchal. Za 
pár okamžiků se mu po tvářích začaly ku-
tálet slzy.

„Můj drahý Pane,“ řekl jsem tiše, „jen se 
podívej na sílu svých svatých jmen.“

Po třičtvrtěhodině jsem kírtan přivedl 
k závěru. Když jsem se chystal říct závě-
rečné sbohem večera i sezóny, viděl jsem 

Antoniho sedět pořád v první řadě se sklo-
něnou hlavou.

„Dámy a pánové, předtím, než se všichni 
rozloučíme, bych chtěl na pódiu přivítat 
osobu, která mi dnes dala ten speciální 
dárek: Antoniho.“

Lidé začali tleskat a Antoni vzhlédl. Pár 
vteřin se nervózně ošíval, pak se na mě po-
díval a usmál se. Pomalu se postavil a šel 
k pódiu. Čím blíž byl, tím víc aplaus sílil. 
Když vystoupil na pódium, vzájemně jsme 
se objali.

Ale tentokrát jsem měl překvapení já. 
Sáhl jsem za sebe, vytáhl krabici zabalenou 
jako dárek a podal mu ji. „Dneska,“ řekl 
jsem do mikrofonu, „jsem koupil dárek 
pro mého oblíbeného řidiče autobusu.“

Diváci se zasmáli a Antoni otevřel dárek. 
Oči se mu rozšířily, když v ní uviděl CD 
přehrávač. Spolu s přehrávačem tam bylo 
CD se všemi bhadžany, které jsme během 
festivalového turné hráli. Oči mu znovu 
zaplavily slzy, když se otočil a políbil mě 
na obě tváře. „Dámy a pánové,“ řekl jsem, 

„jak příhodný způsob pro ukončení našeho 
festivalového turné. Loučíme se s vámi. Ať 
se příští léto znovu potkáme na tomhle 
festivalu lásky.“

Jen s potížemi jsem zadržel slzy.

„I kdyby se sláva nebo poznání mnoha 
miliónů vesmírů spojily dohromady, stěží se 
vyrovnají i jen malému zlomku slávy Kriš-
nova svatého jména. Svaté jméno Krišny je 
můj život. Je to cíl mého života. Je to pro-
středek, který použiji, abych toho cíle mého 
života dosáhl.“

Šríla Rúpa Gósvámí, Padjávalí, sloka 23 ❧

Je víc lidí, kteří tenhle festival milují, než těch druhýchJe víc lidí, kteří tenhle festival milují, než těch druhých
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Vénu gítáVénu gítá
KAPITOLA DRUHÁ   část druhá

Gópí se shromažďují
„Pokud v sobě oddaný chová čistou 
láskyplnou oddanost ke Mně, myslí 
na Mě jako na svého syna, přítele 
nebo milence, považuje sebe za 
důležitého a Mě za sobě rovného 
nebo na nižší úrovni, budu mu 
podřízen. 

Například v domnění, že jsem naprosto 
bezmocný, Mě matka někdy sváže jako 

svého syna, a jindy Mě chrání. Moji přáte-
lé Šrídámá a Subala Mi z čistého přátelství 
lezou na ramena se slovy: ,Co Ty jsi za vel-
kého muže? Ty a já jsme si rovni. 

Když Mě pak má milovaná plísní v roz-
mrzelé náladě, ukradne Mou mysl uctivým 
hymnům Véd. Vradža-bháva, která nachá-
zí útočiště v těchto čistých oddaných, způ-

sobuje to, že se bavím způsoby neznámými 
i na Vaikuntě. Dokonce i Já jsem ohromen 
jejími tajemstvími. Vlivem Jógamáji jsou 
gópí inspirovány náladou, že jsem jejich 
milenec. Naše mysli, plně pohroužené 
v této náladě, jsou vždy zaujaté naší vzá-
jemnou krásou a vlastnostmi. 

Naše čistá připoutanost nás sjednocuje 
na úkor morálních a náboženských po-
vinností, a božský osud nás někdy svádí 

dohromady a někdy nás rozděluje.Tímto 
způsobem si vychutnávám podstatu všech 
těchto ras a tím projevuji náklonnost všem 
svým věčným společníkům. 

Když pokorní oddaní uslyší o čisté lásce 
obyvatel Vradži, budou Mě také uctívat 
v náladě spontánní lásky a zanechají všech 
náboženských obřadů a plodonosných čin-

ností.“ Podle vztahu mezi Góvindou a Jeho 
oddaným se préma dělí na různé druhy. 
Rodičovská préma matky Jašódy je známá 
jako vátsalja-préma a préma pasáčků je 
sakhja-préma, neboli přátelská láska. Mád-
hurja-préma gópí je milostný vztah známý 
jako káma, neboli transcendentální chtíč. 

Ti, kdo vlastní tuto lásku, se nazývají 
oddaní kámátmika a jsou považováni za 
transcendentálně nanejvýš přitažlivé pro 
Šrí Krišnu. Tito oddaní kámátmika jsou 
dvou druhů: ti, kdo mají přímý vztah se 
Šrí Krišnou, a ti, kdo sdílejí milostnou ná-
ladu bez jakéhokoliv přímého kontaktu. 

Tato druhá kategorie gópí je známá jako 
maňdžarí. I když jsou pomocnicemi Lality 
nebo Višákhy, jejich duchovní zkušenost 
není menší než ta společnic Šrí Krišny. Za 
svou nesobeckou službu jsou odměněny 
stejnými láskyplnými city. Amor zmíněný 
slovem smara není ten, který podněcuje 
chtivé city v srdcích podmíněných duší. 

Vzhledem k tomu, že gópí jsou osvobo-
zené duše, mimo vliv hmotné přírody, ne-
mohou být znečištěny chtíčem zrozeným 
z vášně.Existuje několik osob, které mají 
jméno Amor. Jeden Kámadéva je polobůh 
podněcující chtivé touhy podmíněných 
duší. Je příčinou plození a je uveden v Gítě 
slovy pradžanaš čásmi kandarpah. Jednou 
se tento Kámadéva doprovázený mnoha 
společnicemi snažil rozptýlit meditaci 
Pána Šivy. Mahádévu toto rušení roz-
zlobilo a okamžitě spálil Amorovo tělo 
svým pohledem. Jako částečná expanze 
Vásudéva tento Kámadéva opět vstoupil 
do Pánova těla a následně se znovuzrodil 
jako Pradjumna, první syn Rukminí.Podle 
Šrí Džívy Gósvámího je Pradjumna z ča-
tur-vjúhy původní prototyp Amora, úplné 
expanze Vásudéva. Je zdrojem poloboha 
spáleného Pánem Šivou a věčným společ-
níkem Pána. 

Tak jako je schopnost vidění původem 
očí, je Šrí Krišna podněcující silou Amo-
ra a je známý jako vždy svěží transcen-
dentální Amor Vrindávanu, vrindávana 
aprakrita navína madana. To On je zdro-

Prostřednictvím flétny Šrí Krišna toužil vyjádřit svou lásku vůči gópímProstřednictvím flétny Šrí Krišna toužil vyjádřit svou lásku vůči gópím
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jem všech podob Kámadéva. Smara uve-
dený v tomto verši Vénu-gíty je Šrí Kriš-
na, Amor svrchovaně transcendentální 
povahy, který prostřednictvím fl étny vždy 
zvyšuje svůj vliv na gópí. To je význam 
slova smaródajam.

Různé příznaky smaródajam popsal 
Višvanátha Čakravartí Th ákura tímto 
způsobem: čakšu-rágah prathaman čit-
tasangas tata ‘tha sankalpah nidra-ččhé-
daš tanuta višája-nivrittis trapanasah/ 
unmadó muriččha mritir itj étah smara-
dašá dašaiva sjuh. „Nejprve přichází při-
tažlivost vyjádřená očima, pak intenzivní 
připoutanost mysli, pak odhodlání, ne-
spavost, vyhublost, nezájem o vnější věci, 
nestoudnost, šílenství, mdloby a smrt. 
Toto je deset stupňů Amorova vlivu.“ 

Můžeme se ptát, jaká mystická substan-
ce je přítomna ve vibraci fl étny, že vyvolá-
vá tak mimořádné příznaky. Šrí Čaitanja 
Maháprabhu říká, že zvuk fl étny souvisí 
s podstatou majestátu Šrí Krišny, Jeho 
jedinečnou krásou. Dotkne-li se čistého 
oddaného tato božská energie, prožívá 
mnoho mimořádných proměn. Šrí Krišna, 
nesporný vládce neomezených vesmírů 
a vlastník veškeré síly, bohatství, slávy, 
poznání a odříkání, je jen částečně znám 
prostřednictvím těchto neustále vítězných 
energií. Plné vnímání Jeho slávy je dosa-
ženo přijetím útočiště u Jeho mysl okouz-
lující krásy, zdroje veškerého majestátu 
a obyvatele Jeho mimořádné podoby.

Základní povahou této krásy je její svr-
chovaná sladkost. Tato sladkost je pod-
statou všeho sladkého, zahanbuje všechny 
sladké věci a je schopností vychutnávat 

si sladkost tam, kde existuje. Sladkost Šrí 
Krišny vyzařuje svou podstatu prostřed-
nictvím jemné záře, která vychází z Jeho 
transcendentálních končetin a podobá se 
jemné záři zlata. Nanejvýš vynikající část 
Góvindovy podoby je Jeho zářivý obličej. 
Nejsladší část Krišnovy měsíci podobné 
tváře je Jeho tajemný úsměv, který je 
stříbrným měsíčním svitem Jeho tváře 
a šíří její nektar po celém světě. Bez záře 
Krišnova úsměvu by byl cukr hořký, med 
by byl kyselý a nektar prostý chuti. Spojí-
li se měsíční svit Jeho úsměvu a záře Jeho 
podoby, připomínají vůni kafru. Když 
tento kafr vstoupí do fl étny skrze rty Šrí 
Krišny, objeví se jako nevysvětlitelná vi-
brace, která násilím přitahuje mysli těch, 
kteří ji slyší.

Tak jako slova nesou význam myšlenky, 
tak jako se stav mysli pozná očima, tak jako 
úsměv vyjadřuje pocity srdce, podobně 
zvuk fl étny přenáší krásu Šrí Krišny. Vstu-
puje do ucha a instaluje Ho v chrámu srdce. 
Když gópí slyší, ochutnávají, cítí, vidí a do-
týkají se této podoby krásy, zapálí to svíci 
kámy, která se v jejich srdcích rozzáří ještě 
jasněji.Tyto gópí jsou stále přístupným cí-
lem Amorova útoku a Šrí Krišna je vstřícný 
umělec, který je denně těší. 

Vyprávění Vénu-gíty však popisuje zvláště 
významnou událost. Podle Sanátana Gósvá-
mího tato příležitost odhaluje zvláštní div 
zvaný bháva-višéša ve Šrí Krišnově hře na 
fl étnu. Toto krásné podzimní ráno hraje 
s mimořádným stylem a nebývalým citem, 
k nimž jsou gópí nuceny se vyjádřit. Při od-
chodu do lesa Šrí Krišna viděl gópí zarmou-
cené jejich blížícím se odloučením. Při 

vzpomínce na jejich bledé tváře a smutné 
pohledy Jeho máslu podobné srdce roztálo 
a poslal jim uklidňující poselství lásky pro-
střednictvím fl étny. 

Šrí Krišna toužil otevřeně vyjádřit svou 
neochvějnou lásku vůči gópím. Bez výhrad 
nasytil otvory fl étny přetékajícím nekta-
rem svého srdce a vydal tak zvláštní zvuk, 
že polekal všechny živé bytosti. Krávy 
v chůzi otočily hlavy, pasáčci se mezi se-
bou usmívali, stromy a liány se pohybovaly 
ve větru, fl étna se chvěla v extázi, a vládce 
všeho okouzlení, Šrí Krišna, silně toužil po 
postavení gópí. Zvláštní bháva fl étny se vi-
nula jako mystický had okouzlení a hleda-
la myším podobná srdce gópí v domovech 
jejich příbuzných podobných osamocené 
díře. Když tato vibrace našla své oběti gópí, 
způsobila, že se v jejich hrdlech vzedmuly 
hluboký oceán jejich lásky a velké vlny 
jejich kámy. 

Ne každý, kdo slyší zvuk flétny, je 
ovlivněn stejně. Tak jako Šrí Krišna 
oplácí podstatu lásky svých oddaných, 
činí tak i flétna. Pro gópí je vibrace flét-
ny nesmírně agresivní, násilně vyvolává 
extatické příznaky neznámé královnám 
z Dváraky nebo Jeho přátelům ve Vra-
dži. Nesobecká povaha jejich lásky jim 
umožňuje vychutnávat si krásu Šrí Kriš-
ny a vibraci Jeho flétny způsobem nesro-
zumitelným pro ostatní. 

Gópí s očima laní se nacházejí na okraji 
jejich vesnice a Šrí Krišna a Jeho fl étna 
jsou velmi daleko. Po mostě jejich mocné 
lásky gópí překračují hranice prostoru 
a času, aby slyšely a viděly svého milova-
ného. Podle áčárjů se to odehrává díky 
zvláštní touze Šrí Krišny a mimořádné síle 
bhávy gópí. ❧Vlivem Jógamáji jsou gópí inspirovány náladou, že jsem jejich milenec. Vlivem Jógamáji jsou gópí inspirovány náladou, že jsem jejich milenec. 

Naše mysli jsou vždy zaujaté naší vzájemnou krásou a vlastnostmi.Naše mysli jsou vždy zaujaté naší vzájemnou krásou a vlastnostmi.
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NOVÁ ZASVĚCENÍ
Na Gaura Púrnimu byl ve svatém dhámu 
Šrí Májápuru zasvěcen sankírtan oddaný 
bhakta František Hradil. Jeho duchovní 
učitel Džajapatáka Svámí mu dal jméno 
Phálguna Gaura dás, což znamená služeb-
ník Pána Gaury, který je narozen v měsíci 
Phálguna (únor/březen).

Jeho duchovní bratr, bhakta Patrik Trefi l byl 
zasvěcený Džajapatákou Svámím na dálku 
o pár dnů později. Jméno dle Mahárádže 
obdařené speciální silou zní Parašurám Rám 
Balarám dás.

Oběma oddaným blahopřejeme!

FESTIVALY
Počátkem dubna proběhl v benešovském 
gymnáziu již druhý ročník festivalu Man-
tra fest pořádaný oddanými z farmy Kriš-
nův dvůr.
13. května v Roztokách u Prahy a 10. července 
v Rosicích u Brna se bude konat Den indické 
kultury – festival Dváraká, jejichž hlavními 
organizátory jsou Ačjuta Gótra dás se svou 
dobrou ženou Tungavidjou déví dásí.
Už je rovněž známo datum letošního, desáté-
ho ročníku festivalu Ratha-játrá. Je to neděle 
16. července. Místo konání hlavní pořadatel 
festivalu Níla Mádhava dás a jeho dobrá žena 
Rádhiká Sundarí déví dásí zajistili stejné jako 
minulý rok – pražské Náměstí republiky.

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 let-
ním 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, Bhaktivaibhavy Svámího, 
Bhakti Gauraváního Svámího a Kadamby 
Kánany Svámího.
Registrujte se prosím včas, ve kterémkoliv 
Hare Krišna centru.
Těšíme se na setkání s Vámi! Hare Krišna!

NOVÝ VAIŠNAVA
Lókovi Guruovi dásovi – úžasnému pomoc-
níkovi v púdžárí na každém Náma Hatta 
táboře – a jeho dobré ženě bhaktin Lucii se 
narodil chlapec. Jmenuje se bhakta Damódar. 
Blahopřejeme všem třem!

FILM HARE KRIŠNA!
Koncem dubna by měl být dokončen životo-
pisný fi lm zachycují příběh Šríly Prabhupády. 
Film, který se původně začal natáčet pod ná-
zvem Áčárja, by v polovině června 2017 měl 
jít do širší distribuce. O tu se postará spo-
lečnost Th e Abramorama. Její ředitel je fa-
nouškem Hare Krišna už od 70. let minulého 
století a věří, že fi lm bude mít velký úspěch.

22.4. Varúthiní Ékádaší 
 (př. 23.4. od 6:12 do 10:38)

26.4. Šrí Gadádhara Pandit – příchod
4.5. Šrímatí Sítá Déví 

 (manželka Šrí Rámy) – příchod
4.5. Šrí Madhu Pandit – odchod
4.5. Šrímatí Džáhnavá Déví – příchod
6.5. Móhiní Ékádaší 

 (př. 7.5. od 5:28 do 10:28)
8.5. Šrí Džajánanda Prabhu – odchod
9.5. NRISINHA ČATURDAŠÍ, 

 příchod Pána Nrisinhadéva, 
 (půst do soumraku)

10.5. Šrí Mádhavéndra Purí – příchod
 Šrí Šrínivása Áčárja – příchod
16.5. Šrí Rámánanda Rája – příchod
22.5. Apará Ékádaší 

 (př. 23.5. od 5:05 do 8:35)
23.5. Šríla Vrindávana Dása Th ákura 

 – příchod
3.6. Šrí Baladéva Vidjábhúšana 

 – odchod
5.6. půst za Pándava Nirdžala 

 Ékádaší (př. 6.6. od 4:54 do 8:15)
9.6. Šrí Mukunda Datta – odchod
 Šrí Šrídhara Pandita – odchod
10.6. Šrí Šjámánanda Prabhu – odchod
14.6. Šrí Vakréšvara Pandita – příchod
19.6. Šrí Šrívása Pandita – odchod
20.6. Jóginí Ékádaší 

 (př. 21.6. od 4:52 do 10:20)
24.6. Bhaktivinóda Th ákura 

 – odchod (půst do oběda)
 Šrí Gadádhara Pandita – odchod
24.6. Gundičá Márdžana
25.6. Ratha Játrá v Džagannáth Purí
25.6. Šrí Svarúpa Dámódara Gósvámí 

 – odchod
 Šrí Šivánanda Séna – odchod
29.6. Šrí Vakréšvara Pandita – odchod

VaišnavskýVaišnavský  
kalendářkalendář
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PrahládaPrahláda 
MahárádžaMahárádža

BYL JEDEN MALÝ KLUK
PRAHLÁD SE JMENOVAL

OD RÁNA DO NOCI
NA KRIŠNU VZPOMÍNAL...

Jistě všichni dobře znáte příběh statečného bhakty 
Prahláda, jehož oddanost ke Krišnovi nemohl zničit 
ani jeho krutý démonský otec. Proto jistě hravě dopl-
níte do textu správná slova.

........ si láskyplně posadil svého syna na klín a tázal se 
ho na to nejlepší, co se od svých učitelů naučil. Prahláda 
Mahárádža začal jako obvykle velebit ........ způsobů od-
dané služby, počínaje šravanam a ........

Král démonů se nesmírně rozhněval a plísnil ........ 
a Amarku, že chlapce špatně vychovali. Tito takzvaní uči-
telé králi sdělili, že Prahláda Mahárádža je oddaným sám 
od sebe a jejich pokyny neposlouchá. Když prokázali svou 
nevinu, král se svého syna zeptal, kde se učil višnu-bhakti.

Prahláda Mahárádža odpověděl, že ti, kdo lpí na ro-
dinném životě, nemohou rozvinout vědomí Krišny; ani 
individuálně, ani kolektivně. Místo toho opakovaně 
podstupují utrpení v podobě ........ a umírání v hmotném 
světě a neustále jen žvýkají to, co je již .......

Prahláda vysvětlil, že povinností všech lidí je při-
jmout útočiště u čistého ........, což jim umožní poznat 
vědomí Krišny.

Hiranjakašipua tato odpověď rozzuřila a shodil syna 
z klína. Pak nařídil svým pomocníkům, aby Prahláda 
zabili, když je tak proradný, že se stal oddaným Krišny, 
který zabil Hiranjákšu, jeho vlastního ......

Hiranjakašipuovi pomocníci bodali Prahláda ostrými 
zbraněmi, hodili ho pod nohy ........, vystavili ho pekel-
ným mukám, svrhli ho z vrcholku hory a snažili se ho 
zabít tisíci dalšími způsoby, ale ........ se jim to.

Hiranjakašipu se začínal svého syna stále více ....... a ne-
chal ho uvěznit. Synové Hiranjakašipuova duchovního 
učitele Šukráčárji začali chlapce učit svým vlastním způ-
sobem, ale Prahláda jejich pokyny nepřijímal. Když odešli 
ze třídy, začal ve škole kázat o vědomí ........, a díky tomu 
se ze všech jeho ........, synů démonů, stali ........ jako on.

na jd ě t e  10 rozdí lů
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Šrí Šukadéva Gósvámí řekl: Pán 
Brahmá se tehdy vydal do Dváraky 
v doprovodu svých synů a také 
polobohů a velkých Pradžápatiů. 
Odebral se tam i Pán Šiva, dárce 
příznivých požehnání všem živým 
bytostem, obklopený mnoha duchy 
a podobnými bytostmi.

Mocný Pán Indra společnĕ s Ma-
ruty, Áditji, Vasuy, Ašviny, 
Ribhuy, Angiry, Rudry, Višvé-

dévy, Sádhji, Gandharvy, Apsarami, Nágy, 
Siddhy, Čárany, Guhjaky, velkými mudrci 
a předky a Vidjádhary a Kinnary dospĕli 
do mĕsta Dváraky s nadĕjí, že uvidí Pána 
Krišnu. Krišna, Nejvyšší Pán, svou trans-
cendentální podobou okouzlil všechny 
lidské bytosti a rozšířil svou slávu po všech 
svĕtech. Pánova sláva odstraňuje veškeré 
znečištĕní ve vesmíru.

V tomto zářivém mĕstĕ Dvárace oplýva-
jícím všemi druhy vznešeného bohatství 
hledĕli polobozi lačnýma očima na úžas-
nou podobu Šrí Krišny.

Polobozi pokryli Nejvyššího Pána 
vesmíru kvĕtinovými girlandami, 
jež přinesli z nebeských zahrad, 
a potom Ho, nejlepšího z ja-
duovské dynastie, velebili 
promluvami plnými okouz-
lujících slov a myšlenek.

Polobozi začali ho-
vořit: Náš drahý Pane, 
pokročilí mystičtí jógíni, 
kteří se chtĕjí vysvobodit 
z pevných pout hmot-
ného jednání, v srdci 
meditují s velkou odda-
ností o Tvých lotosových 
nohou. My polobozi Ti 
zasvĕcujeme svou inteligenci, 
smysly, životní vzduch, mysl 
i řeč a klaníme se u Tvých loto-
sových nohou.

Ó nepřemožitelný Pane, používáš 
svou klamnou energii složenou ze tří 
kvalit k tomu, abys v sobĕ vytvořil, udr-

žoval a pak zase zničil nepochopitelný 
projevený vesmír. I když se zdá, že jako 
svrchovaný dozorce máji pobýváš také 
v oblasti vzájemného působení kvalit 
přírody, Ty nejsi nikdy hmotným dĕním 
ovlivnĕný. Spočíváš ve své vĕčné, duchov-
ní blaženosti, a tak Tĕ nelze nařknout 
z jakékoliv hmotné nákazy.

Ó nejvznešenĕjší ze všech, ti, kdo mají 
vĕdomí znečištĕné klamem, se nemohou 
očistit jen bĕžným uctíváním, studi-
em Véd, rozdáváním milodarů, askezí 
a provádĕním obřadů. Náš Pane, ty čisté 
duše, které vyvinuly silnou transcen-
dentální víru ve Tvou slávu, dosahují 
očištĕného stavu existence, jehož lidé, 
kterým tato víra chybí, nemohou nikdy 
dosáhnout.

Velcí mudrci, kteří si přejí dosáhnout 
v životĕ nejvyššího prospĕchu, stále cho-
vají Tvé lotosové nohy ve svých srdcích 
zmĕklých láskou k Tobĕ. Tvoji oddaní, 

kteří se umĕjí ovládat, v touze dostat se 
nad hmotné nebe a nabýt stejného ma-
jestátu, jako máš Ty, také uctívají Tvé 
lotosové nohy ráno, v poledne a večer. 
Proto o Tobĕ meditují ve Tvé čtyřnásobné 
expanzi. Tvé lotosové nohy jsou jako pla-
noucí oheň, který na popel spaluje všechny 
nepříznivé touhy po hmotném uspokojo-
vání smyslů.

Ti, kdo se chystají lít ghí do obĕtního 
ohnĕ podle pokynů Rig, Jadžur a Sáma 
Védy, meditují o Tvých lotosových 
nohou. Meditují o nich i ti, kdo prakti-
kují transcendentální jógu s nadĕjí, že 
poznají Tvou božskou mystickou moc, 
a nejvznešenĕjší čistí oddaní dokonale 
uctívají Tvé lotosové nohy s touhou pře-
konat Tvou matoucí energii.

Ó všemocný Pane, jsi ke svým služeb-
níkům tak laskavý, že jsi přijal povadlou 
kvĕtinovou girlandu, kterou jsme povĕsili 
na Tvou hruď. Jelikož bohynĕ štĕstí má na 
Tvé transcendentální hrudi své sídlo, jistĕ 
ji popudí, jako žárlivou spolumanželku, 
když tam uvidí i náš dar. Ty jsi ale přesto 

tak milostivý, že nedbáš na svou vĕčnou 
choť Lakšmí a přijímáš náš dar jako 

prvotřídní uctívání. Ó milostivý 
Pane, kéž Tvé lotosové nohy vždy 

působí jako planoucí oheň, kte-
rý ničí nepříznivé touhy v na-
šich srdcích!

Ó všemocný Pane, ve své 
inkarnaci Trivikramy jsi zdvi-
hl nohu jako vlajkový stožár 
a prorazil jí obal vesmíru, 
což umožnilo svaté Ganze, 
aby jako vítĕzný prapor za-
čala ve třech ramenech stékat 

do tří planetárních systémů. 
Třemi mohutnými kroky svých 

lotosových nohou ses zmocnil 
Baliho Mahárádže i s jeho vesmír-

ným královstvím. Tvé lotosové nohy 
vzbuzují strach u démonů, jež svr-

hávají do pekla, a nebojácnost u Tvých 
oddaných, které povznášejí k dokonalosti 
nebeského života. My se Tĕ upřímnĕ sna-

ˇ̌

Jaduovská dynastie se odebírá do Prabhásy
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žíme uctívat, náš Pane. Kéž nás proto Tvé 
lotosové nohy laskavĕ osvobodí ode všech 
reakcí za naše hříchy.

Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, trans-
cendentální bytost, která je jak nad 
hmotnou přírodou, tak i nad tím, kdo 
tuto přírodu využívá. Kéž nám Tvé lo-
tosové nohy udĕlí transcendentální 
blaženost. Všichni velcí polo-
bozi v čele s Brahmou jsou 
vtĕlené živé bytosti. Až do 
úmoru mezi sebou bojují 
pod přísnou vládou 
Tvého časového fak-
toru jako býci tahaní 
za provazy provle-
čené skrze jejich 
prodĕravĕlé nozdry.

Jsi příčina stvo-
ření, udržování 
a zničení vesmíru. 
Jako čas usmĕrňuješ 
subtilní i projevený 
stav hmotné přírody 
a ovládáš každou ži-
vou bytost. Jako ze tří 
částí složené kolo času 
svým nepostřehnutelným 
působením uskutečňuješ roz-
klad všeho, a proto jsi Nejvyšší 
Osobnost Božství.

Od Tebe, můj milý Pane, získává pů-
vodní puruša-avatára, Mahá-Višnu, svou 
tvořivou moc. Díky tomu oplodňuje nese-
lhávající energií hmotnou přírodu a dává 
vzniknout mahat-tattvĕ. Potom mahat-
tattva neboli nerozlišená hmotná energie 
obdařená Pánovou mocí ze sebe vytváří 
prvotní zlaté vesmírné vejce pokryté 
nĕkolika obaly z hmotných prvků.

Ó Pane, jsi svrchovaný stvořitel tohoto 
vesmíru a konečný vládce všech pohyb-
livých i nehybných živých bytostí. Jsi 
Hrišíkéša, nejvyšší vládce všech smys-
lových činností, a proto se bĕhem svého 
dohlížení na nekonečnĕ mnohé smyslové 
činnosti v hmotném stvoření nikdy ne-
znečistíš a nezapleteš. Oproti tomu jiné 
živé bytosti, dokonce i jógíny a fi lozofy, 
rozruší a vydĕsí pouhá vzpomínka na 
hmotné objekty, kterých se na své cestĕ za 
osvícením údajnĕ zřekli.

Můj Pane, žiješ se šestnácti tisíci pře-
krásnými ženami šlechtického původu, 
které Ti svými neodolatelnĕ ostýchavými 
a usmĕvavými pohledy a svým půvabnĕ 
klenutým obočím posílají vzkazy dychtivé 
milostné lásky. Vzrušit Tvou mysl a smysly 
se jim však vůbec nedaří.

Řeky nektaru vyprávĕní o Tobĕ i svaté 
řeky vzniklé omýváním Tvých lotoso-
vých nohou jsou schopné zničit veškeré 
znečištĕní ve třech svĕtech. Ti, kdo se 
chtĕjí očistit, se sdružují s posvátnými po-
pisy Tvé slávy tak, že jim naslouchají, a se 

svatými řekami tekoucími od Tvých loto-
sových nohou tak, že se v nich koupou.

Šrí Šukadéva Gósvámí pokračoval: Poté, 
co Brahmá společnĕ s Pánem Šivou a dal-

šími polobohy přednesl Nejvyššímu Pánu, 
Góvindovi tyto modlitby, vznesl se na 
nebe a promluvil k Pánu.

Pán Brahmá řekl: Můj milý Pane, v mi-
nulosti jsme Tĕ žádali, abys odstranil 
břemeno Zemĕ. Ó nekonečná Osobnosti 
Božství, tato žádost už byla splnĕna.

Můj Pane, znovu jsi zavedl nábožen-
ské zásady mezi zbožnými lidmi, kteří 
vždy neochvĕjnĕ tíhnou k pravdĕ. Také 
jsi po celém svĕtĕ rozšířil svou slávu, 
takže se celý svĕt může očistit naslou-
cháním o Tobĕ.

Sestoupil jsi do dynastie krále Jadua, 
projevil jsi svou jedinečnou transcen-
dentální podobu a vykonal jsi velkodušné 
transcendentální činnosti pro dobro celé-
ho vesmíru.

Můj milý Pane, ti zbožní a svatí lidé, 
kteří ve vĕku Kali naslouchají o Tvých 
transcendentálních činnostech a také 
je opĕvují, snadno překonají temnotu 
tohoto vĕku.

Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, ó můj 
Pane, sestoupil jsi do jaduovské dynastie 
a takto jsi strávil sto dvacet pĕt podzimů se 
svými oddanými.

Můj milý Pane, již nezbývá nic, co bys 
mĕl v zájmu polobohů udĕlat. Skrze kletbu 
bráhmanů jsi už odstranil svou dynastii. 
Ó Pane, jsi základem všeho, a jestliže 

si to přeješ, vrať se nyní do svého sídla 
v duchovním svĕtĕ. Zároveň Tĕ pokornĕ 
prosíme, abys nás nepřestával chránit. 
Jsme Tvoji pokorní služebníci a ve Tvém 
zastoupení spravujeme vesmír. I s našimi 
planetami a následovníky potřebujeme 
Tvou neustálou ochranu.

Nejvyšší Pán řekl: Ó pane polobohů, 
Brahmo, chápu tvé modlitby a tvou 

žádost. Tím, že jsem odstranil 
břímĕ, jež tížilo Zemi, jsem 

udĕlal vše, co bylo třeba pro 
vás udĕlat.

Právĕ tato dynastie Jádavů, 
ve které jsem se zjevil, se 
velmi vzmohla ve svém 
majestátu, zvláštĕ co se 
týče fyzické síly a odvahy, 
až do té míry, že hrozila 
pohltit celý svĕt. Proto 
jsem je zadržel, tak jako 
břeh udržuje rozlehlý oce-
án v jeho mezích.
Kdybych opustil tento 

svĕt, aniž bych z nĕho spro-
vodil nadmíru pyšné členy 

jaduovské dynastie, rozpínali by 
se bez omezení a tato záplava by 

celý svĕt zničila.
Záhuba Mé rodiny již následkem 

bráhmanské kletby začala. Ó Brahmo, kte-
rý nikdy nehřešíš, až tato zkáza skončí a Já 
se vydám na Vaikunthu, zastavím se na 
krátkou návštĕvu ve tvém sídle.

Šrí Šukadéva Gósvámí řekl: Samozro-
zený Brahmá, jehož Pán vesmíru takto 
oslovil, složil poklony u Jeho lotosových 
nohou a obklopen všemi polobohy se pak 
vrátil do svého sídla.

Poté Pán, Osobnost Božství, sledoval 
hrozivá znamení, která se ve svatém 
mĕstĕ Dvárace objevila. Promluvil tedy 
ke shromáždĕným starším členům jadu-
ovské dynastie.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: 
Naši dynastii prokleli bráhmanové a tuto 
kletbu nelze odvrátit. Proto se všude ko-
lem nás objevují velmi zlá znamení.

Moji drazí ctihodní stařešinové, chceme-
li zůstat naživu, nesmíme se tady již zdržo-
vat. Odjeďme ještĕ dnes na velmi zbožné 
místo zvané Prabhása. Času není nazbyt.

Mĕsíc jednou trpĕl úbytĕmi kvůli 
Dakšovĕ kletbĕ, ale jen co se vykoupal na 
Prabhása-kšétře, byl ihned své hříšné reak-
ce zbaven a znovu začal dorůstat.

Až se vykoupeme na Prabhása-kšétře, 
až tam vykonáme obĕť pro usmíření 
předků a polobohů, až nasytíme ctihod-
né bráhmany rozmanitými lahodnými 
pokrmy a až je jako nejvhodnĕjší pří-
jemce milodarů bohatĕ obdarujeme, jistĕ 
díky této dobročinnosti překonáme tato 
hrozivá nebezpečí, tak jako lze na vhod-
né lodi překonat velký oceán.
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Šukadéva Gósvámí řekl: Ó milovaný synu Kuru-
ovců, po této radĕ Osobnosti Božství se Jádavové 
rozhodli odjet na ono svaté místo, Prabhása-kšét-
ru, a zapřáhli tedy konĕ do svých kočárů.

Můj milý králi, Uddhava vždy vĕrnĕ následoval 
Pána Krišnu. Když vidĕl, jak se Jádavové vypravují 
na cestu, slyšel od nich o Pánových pokynech 
a všiml si hrozivých znamení, vyhledal Osobnost 
Božství v soukromí. Poklonil se u lotosových no-
hou svrchovaného vládce vesmíru a se sepjatýma 
rukama k Nĕmu promluvil.

Šrí Uddhava řekl: Ó můj Pane, ó Nejvyšší Bože 
mezi všemi polobohy, pouhé naslouchání a roz-
mlouvání o Tvé transcendentální slávĕ předsta-
vuje skutečnou zbožnost. Můj Pane, zdá se, že 
teď odstraníš svou dynastii, a tak s konečnou 
platností uzavřeš své zábavy v tomto vesmíru. Jsi 
nejvyšší vládce a Pán všech mystických sil, ale 
přestože jsi po všech stránkách schopný zrušit 
prokletí, kterým bráhmanové postihli Tvoji 
dynastii, Ty to nedĕláš. Tvůj odchod se tedy již 
nezadržitelnĕ blíží.

Ó Kéšavo, můj drahý Pane, ani na zlomek 
okamžiku nesnesu odloučení od Tvých lotoso-
vých nohou. Proto mĕ prosím vezmi s sebou do 
svého sídla.

Můj milý Krišno, Tvoje zábavy jsou pro lidi 
svrchovanĕ příznivé a pro uši jsou omamným 
nápojem. Jakmile je lidé ochutnají, zapomenou na 
své touhy po jiných vĕcech.

Můj drahý Pane, jsi Nejvyšší Duše, a proto 
nám jsi nanejvýš drahý. Jak bychom se Tĕ mohli 
my, Tvoji oddaní, vzdát nebo žít bez Tebe, byť jen 
na okamžik? Ať ležíme, sedíme, jdeme, stojíme, 
koupeme se, bavíme se, jíme nebo dĕláme cokoliv 
jiného, stále Ti sloužíme.

Když se my, Tvoji služebníci, budeme jednoduše 
zdobit girlandami, vonnými oleji, šaty a šperky, 
které jsi Ty použil ke svému uspokojení, a když 
budeme jíst zbytky Tvých jídel, jistĕ překonáme 
Tvou matoucí energii.

Nazí mudrci, kteří se s vážností vĕnují du-
chovním praktikám, kteří nechali vystoupit své 
semeno vzhůru, kteří jsou klidnými a nehřešícími 
členy stavu odříkání, dosahují duchovního sídla 
zvaného Brahman.

Ó nejvĕtší z mystiků, my jsme sice podmínĕné 
duše putující cestami plodonosného jednání, ale 
i tak jistĕ překonáme temnotu tohoto hmotného 
svĕta jednoduše tím, že o Tobĕ nasloucháme ve 
společnosti Tvých oddaných. Díky tomu stále 
vzpomínáme na úžasné činy, které konáš, a na 
úžasná slova, která říkáš, a nepřestáváme je osla-
vovat. V extázi si vybavujeme Tvé milostné zábavy 
s Tvými důvĕrnými oddanými a jak odvážnĕ se 
usmíváš a pohybuješ bĕhem tĕchto svých mladic-
kých zábav. Můj milý Pane, je matoucí, jak se Tvé 
láskyplné zábavy podobají chování obyčejných 
lidí v tomto hmotném svĕtĕ.

Šukadéva Gósvámí řekl: Ó králi Paríkšite, po 
tomto oslovení začal Nejvyšší Pán, Krišna, syn 
Dévakí, svému drahému, čistému služebníkovi 
Uddhavovi důvĕrnĕ odpovídat. ❧

VZTAHY JSOU 
KOMPLIKOVANÉ

Jedna z vlastností oddaného je kšamá, což znamená odpuštění. V tomto 
světě musí každý vztah tímto začít, protože nakonec nikdo není čistý. Kdy-
bychom všichni byli dokonale čistí, neměli bychom žádné chyby, ale proto-
že je máme, musí ve vztazích být nálada odpouštění.

Říkáme tedy: „Ok, máš nějaké chyby, a já je prostě přijmu. Měli bychom 
se jednoduše snažit na nich společně pracovat a já tě za ně nebudu napadat 
nebo odsuzovat. Pokud nejsou větší, pak je ani nebudeme zmiňovat. Ale 
když jsou, možná je třeba být vychováván.“

Ochota přijímat lidi s jejich omezeními je začátek vztahů, ale je to také to 
nejtěžší. Je velmi snadné plně přijmout čistého oddaného, ale přijmout něčí 
falešné ego nebo něčí slabosti je obtížné!

Myslím, že další věcí je potom to, že musíme být služebníky. Oddaný 
je služebník. Ve vztahu byste tedy měli zaujmout postoj služebníka mís-
to pána, protože když jste ve vztahu oba pány, pak soupeříte o to, kdo 
bude mít nadvládu. Pak bude ve vztahu neustálý boj, neustálé přetahová-
ní. To je přístup pána.

Postoj služebníka je: „Jak mohu udělat něco pro ostatní?“ A pokud je 
v komunitě takovéhle rozpoložení, stává se ta komunita velice pěknou 
a funguje to dokonce i v individuálních vztazích. Avšak být služebníkem 
je cosi obtížného a vyžaduje to určité množství pokory. Není to součástí 
moderní kultury. Moderní kultura pokoru vidí jako slabost a vy musíte být 
asertivní a mít hrdost.

Osobně nejsme moc kvalifi kovaní, ale obdrželi jsme velký dar, a proto 
máme něco hodnotného. Člověk tedy může mít hrdost a být pokorný. Vzta-
hy oddaných tohle vyžadují. Přesto je v mnoha vztazích pýcha a vedete 
bitvu eg. Jsou taková manželství a je to tak i v práci. Někteří šéfové jsou 
přehnaně panovační.

Vztahy jsou tak komplikované... Nemyslím si, že by je oddaní mohli jed-
noduše vyřešit přes noc a získat praktické poznání. Tohle je teorie a praktic-
ká část je nedokončená práce. A pokud se můžete zavázat k některým z těch-
to společných standardů, které jsem zmínil, pak se věci mohou zlepšit.

Kadamba Kánana Svámí

Program v jógovém studiu, 2. října 2012, Cronulla, Austrálie ❧
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Šrílu Prabhupádu velice těší, když 
se oddaní dělí o obrovský dar, který 
jim byl rovněž dán – o vědomí 
Krišny, o vědomí Jeho přítomnosti 
v každém atomu všehomíra kolem 
nás. Mohou to dělat rozličnými 
způsoby – vedle rozdávání svatého 
jména a prasádam a vyprávění 
o Krišnovi a Jeho oddaných je 
velice příhodným způsobem 
nabízení transcendentálních knih 
Šríly Prabhupády, ve kterých vše 
podrobně, jasně a čistě vysvětluje.

Milostí oddaných a svého duchov-
ního mistra se mohu také někdy 
zapojit do tohoto procesu. Není 

vždy jednoduché uspořádat si den tak, aby 
se všechny okolnosti, vnější i vnitřní včet-
ně mysli, podařilo zaranžovat natolik příz-
nivě, abych stála na ulici s knihami v ruce 
a modlila se o možnost využít naplno 
této jedinečné šance. Jedinečné šance pro 
všechny kolemjdoucí, jejichž život se může 
v mžiku proměnit jak mávnutím kouzel-
ného proutku na velice zajímavou a dob-
rodružnou cestu k dokonalosti. A také pro 
mě – realizace získané při rozdávání knih 
patří k těm nejhlubším a nejsilnějším.

Chcete mi říct?
Stojím na Florenci v metru, dívám se 

do proudícího davu a tipuji si, kdo, kdo je 
připraven přijmout milost Pána Čaitanji. 

Obvykle mi to vždy nějaký čas trvá, než 
vystoupím z úrovně mysli, něco se ve 
mně přepne a začnu konečně rozdávat. 
Kroužím dokola, oslovuji lidi, usmívám 
se, snažím se být přátelská, modlím se ke 
Krišnovi, vím, že Guru Mahárádža je tady 
se mnou, a čekám, kdy se to zase stane.

Dnes se zastavuje hned první oslovená 
žena lehce pod třicet. Dělá taxikářku. Pro-
hlíží si Bhagavad gítu a Učení Pána Kapily. 
Zajímá ji to, okamžitě si chce knížky vzít. 
Obě. Zeptá se mě: „Stává se vám, že vás 
taky někdy někdo odmítne?“

Pousměju se: „No, někdy se to stává.“ 
Myslím na všechny ty tisíce „NE!“, které 
jsem za léta na sankírtanu slyšela.

„Počkejte,“ diví se. „Chcete mi říct, že 
když tady vidí, že to je Krišna, že to není 
nějaká reklama nebo nějaká jiná hloupost, 
že to může taky někdo odmítnout?“

Ani neví, jak mě těší. 
Dávám jí na nás kontakt, 
domlouváme se, že se 

určitě ozve, a odchá-
zí. „Čistá duše,“ říkám 
si a děkuji Krišnovi za 
krásný začátek dne. Vět-
šinou to tak nebývá...

Polobůh 
s knížkami

Pokračuji. Lidé ne-
mají čas, náladu, peníze. 
Nevědí, jaký poklad 
tu v honbě za štěstím 
míjejí. Přitom odpo-
vědi na jejich touhy, 
představy, otázky i sny 
držím v ruce. Mají vše 
téměř u nosu.

Nejtěžší je v takových 
chvílích neklesat na 
mysli. Jak říká Džajgu-
rudév prabhu, nabízíme 
drahokamy a ne každý 
je vhodným kupcem. 
Jen prosévám zástupy 
a hledám někoho, kdo 
je připravený, kdo se 
ptá na smysl života, na 

to, jestli je tady Bůh, a pokud ano, jaký 
s Ním máme vztah.

Opakuji si svaté jméno a snažím se být 
dhíra, mudrc klidné mysli. Nic jiného mi 
stejně nezbývá.

Zastavuji velice pěkně oblečeného muže, 
vypadá trošku jako Keanu Reeves. Před-
stavuji mu knihy, ukazuji v Bhagavad gítě 
obrázek znázorňující převtělovací cyklus 
a cituji z druhé kapitoly: „Tak jako vtělená 
duše souvisle přechází v tomto těle z dět-
ství do mládí a stáří, přechází také v čase 
smrti do jiného těla. Moudrý člověk není 
z této změny zmatený.“

Zkoumavě na mě pohlédne: „A mohl 
bych si prosím vzít ty knihy obě?“

„Samozřejmě,“ usmívám se. Odchází 
s knihami v podpaží a zdá se, že se vznáší 
trošičku nad zemí. Když se asi za dvě 
hodiny kolem mě zase vrací, má knihy 
pořád ještě pod rukou. Ukáže na ně, vzty-
čí palec a zazáří vítězoslavným úsměvem. 

„Mám je!“ jako by mi říkal. „Džaj!“ usmí-
vám se na něho.

Čajovník
Prochází kolem asi tak dvacetiletý Je-

žíš. Krásné rysy, živé a čisté oči, oblečen 
v jakýchsi zřejmě tibetských kalhotách 
a mikině. „Jé, tyhle knížky už nějaké doma 
mám, hlavně Bhagavad gítu. Je úplně Boží,“ 

sankírtan

Obvykle mi to vždy nějaký čas trvá, než 
vystoupím z úrovně mysli, něco se ve 

to, jestli je tady Bůh, a pokud ano, jaký 
s Ním máme vztah.

SANKÍRTAN
JAGJA KÍ DŽAJ!

Když vidí, že to je Krišna, že to není nějaká Když vidí, že to je Krišna, že to není nějaká 
hloupost, jak Ho někdo může odmítnout?hloupost, jak Ho někdo může odmítnout?

Každý může zpívat slavný krišna-
sankírtan – Hare Krišna, Hare Krišna, 
Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Ráma, 
Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare. 
V tomto věku existují různé formy 
takzvaného pokročilého vědeckého 
poznání, jako například antropologie, 
marxismus, freudismus, nacionalis-
mus a industrialismus, ale budeme-li 
namísto přijetí procesu, který prak-
tikuje Nara-Nárájana, těžce pracovat 
podle takovýchto návodů, zneužijeme 
svou cennou lidskou životní podobu. 
Tak budeme podvedeni a oklamáni.

Šrímad Bhágavatam 5.19.9, význam
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říká mi. „To tedy je,“ přitakávám. Oddané 
potkal již několikrát na Trutnově. Nikdy 
se nedá přecenit služba, kterou oddaní na 
tomto festivalu díky Šrímánovi Martinovi 
Věchetovi dělají. Při cestách po celé re-
publice jsem potkala už stovky lidí, kteří 
s nadšením vzpomínají na Hare Krišna 
camp na trutnovském festivalu, na zpívání 
a hlavně na to „skvělý jídlo“.

Dělá v čajovně, myslí si, že by bylo 
skvělé, kdybychom u nich mohli udělat 
program. Je to velice jemný a pozitivní 
kluk a bere si Učení Pána Kapily. Mám 
u sebe girlandu z Gaura Púrnimy. Chtě-
la jsem ji dát nějaké pěkné duši, až ji 
potkám. Myslím, že právě teď nastala 
ta správná chvíle na milost Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandry. Vytahuji girlandu a na-
bízím mu ji. Chvíli jen mlčí a dívá se. Až 
jsem trošku znejistěla. Možná, že 
mu to přijde divné?

„Óch, děkuji, to je nádhera,“ 
říká mi, když se zase vzpamatoval. 
V očích má slzy, navléká si ji na 
krk a odplouvá dál...

Nekonečná milost
K Florenci již dlouhé roky pa-

tří zpívající bezdomovec. Přeje 
všem kolemjdoucím jménem 
Nového prostoru krásný den. 
Je příznivý, pokaždé se na mě 
usmívá a zdá se, že je opravdu 
rád, že tam rozdáváme spolu. 
Když vidí, že dávám několika 
lidem časopis, přijde až ke mně. 

„Co to máte vy za časopis?“ Dá-
vám mu nejnovější Náma Hattu 
s Božstvy z chrámu v Lužcích na 
titulní straně.

„To je nádhera,“ vydechne. 
„Jsou tak krásně oblečení a ozdo-
bení. Všechno je tak hezké, čisté 
a úhledné.“

Dívám se na něho a nevěřím svým uším.
Rukama hladí obrázek Božstev a vypráví 

mi o Bohu. Shodneme se, že Bůh je jen 
jeden a že si přeje, abychom se k Němu 
všichni vrátili. „Tak Halelujá, Hare Krišna,“ 
rozloučí se a odchází.

Tohle je prostě k neuvěření. Můžu reali-
zovat, že Bůh je v srdci všech živých bytos-
tí. A že nejsme tohle tělo ani mysl, jen čistě 
duchovní částečka Nejvyššího Pána, někdy 
více a jindy méně pokrytá hmotným vě-
domím.

Transcendentální vlna
Už asi 40 minut „mě nikdo nemá rád“. 

To znamená, že se nikdo, VŮBEC NIKDO, 
nezastavil. Snažím se být v pohodě, ale 
úsměv na tváři mi začíná tuhnout. Čím víc 
chci, tím je to těžší. Snažím se vzpomínat 
na Šrílu Prabhupádu, na to, jak rozdával 
v Dillí a neměl to vůbec lehké, jak ho trápil 
úpal a jak ho potrkala kráva. „A to byl čis-
tý oddaný!“ kážu si.

Vzpomínám na transcendentální vlnu 
během loňského Prabhupádova mara-
tónu – během hodiny jsem rozdala osm 
Bhagavad gít. Bylo to neuvěřitelné. Každý, 
koho jsem oslovila, se zajímal, každý si 
vzal. Mohla jsem vidět, že to nemá nic 
společného se mnou. Jako by mě Šrí Kriš-
na na chvíli propustil do jakési tajemné 
vyšší úrovně.

Snažím se připomenout si tu chvíli 
a ten pocit. Konečně se někdo zastavuje. 
Pán pozorně naslouchá a pak začne pich-
lavě: „Tohleto, co mi tady povídáte, to 
jsou ty největší nesmysly.“ Udiveně se na 
něho podívám. „A vy jste TAK HLOUPÁ, 

že tomu věříte!“ „Ale pane, to jsou přece 
Védy,“ oponuji. Jeho urážka se mě dotýká 
asi tolik, jako kdyby mi řekl, že nevěří 
na Japonsko. „Ne, ne, ne, jste STRAŠNĚ 
hloupá,“ vede si dál svou. Pokývá zne-
chuceně hlavou a odchází pryč. Malou 
chviličku tam stojím, pak si řeknu „Hm“ 
a pokračuji dál.

Léčba mantrou
Satja Kárana prabhu říká, že sankírtan 

oddaný je jako lékař. Pomáhá a léčí pod-
míněné živé bytosti přímo na ulici, přímo 
v terénu, nečeká, až za nimi přijde někdo 

Sankírtan znamená zpívání svatého 
jména Pána. Hnutí Hare Krišna není 
nic nového, jak se lidé někdy mylně 
domnívají. Je přítomné v každém 
období života Pána Brahmy a svaté 
jméno se zpívá ve všech planetárních 
soustavách včetně Brahmalóky a Čan-
dralóky, o Gandharvalóce a Apsaró-
loce ani nemluvě. Sankírtanové hnutí, 
které v tomto světě založil před pěti 
sty lety Šrí Čaitanja Maháprabhu, tedy 
není žádné nové hnutí. Někdy máme 
tu smůlu, že je pozastaveno, ale Šrí 
Čaitanja Maháprabhu se svými služeb-
níky je obnovují ve prospěch celého 
světa, ba i celého vesmíru.
Šrímad Bhágavatam 7.15.71, význam

Právě ted́  nastala ta správná chvíle na milost Šrí Šrí Nitái NavadvípačandryPrávě ted́  nastala ta správná chvíle na milost Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry

Nabízení transcendentálních knih Nabízení transcendentálních knih 
Šríly PrabhupádyŠríly Prabhupády
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do nemocnice, což je samozřejmě také 
dobré. Sankírtan oddaný se stává lepším 
a lepším lékařem díky zkušenostem a rea-
lizacím z ulice, díky hlubšímu pochopení 
fi lozofi e vědomí Krišny a díky očištěnější-
mu srdci za celou tu dobu.

Vidžaj prabhu říká, že než člověk vyrazí 
na sankírtan, má si pěkně odzpívat všech-
na svá kola a pak jen myslet na to, že je 
duše a jde potkat další duši, aby jí mohl 
dát Krišnu.

Níla Mádhava prabhu říká, že sankírtan 
je láskyplná výměna mezi živými bytostmi 
ve vztahu k Nejvyššímu Pánu.

Uttará déví dásí říká, že když má člověk 
rád lidi a chce jim doopravdy pomoct, tak 
že to poznají a s vděkem přijímají nabíze-
né knihy – skutečnou záchranu v nekoneč-
ném oceánu hmotné existence.

Na to všechno myslím. I na mnohé další 
pěkné oddané myslím a koncentruji se 
na esenci toho, proč tu jsem. Vidím před 
sebou Gurua Mahárádže, Tungavidju déví 
dásí, Džaj Kéšavu prabhua. Slyším nadše-
nou Jógamáju déví dásí poté, co rozdala 
v běžícím davu u Paládiu Bhagavad gítu, 
říkat: „Džalángí, já už taky plavu v oceánu 

extáze.“ Vidím Mandžulálí déví dásí s roz-
zářenýma očima na Flóře, jak se vznáší 
metr nad zemí, protože tohle byla dnes už 
SEDMÁ Bhagavad gítá...

Neuvěřitelné
Rozdávání knížek má nepopsatelnou 

chuť. Člověk je někdy učitelem, příte-
lem, zpovědníkem, jindy „otravuje lidi“ 
a prosí je o trošku času. Ty hezké chvíle, 
zážitky setkání, kdy víte, že právě tady 
a teď vás Krišna zaměstnává v tom, abys-
te předali knížku někomu, kdo o to už 
moc dlouho a doopravdy stál, vás nesku-
tečně nabijí a inspirují.

Ty méně hezké chvíle, kdy vás obviňují 
z toho, že jste sektáři nebo přímo vyslanci 
ďábla, vás nutí být pokorný a hledat způ-
sob, jak ještě lépe vysvětlit věci tak, jak 
doopravdy jsou.

Rozdávání knížek je skutečně výzva. Je 
to nejlepší škola. Je to pěkná očista i do-
konalý způsob, jak být celou dobu zaměst-
naný naplno v oddané službě. Navíc ve 
službě, která tak těšila Šrílu Prabhupádu 
a která má takový neuvěřitelný dosah 
a dopad. A zároveň to není až zas tak ob-
tížné – dáte si knížky pod paži, pomodlíte 
se ke Krišnovi, usmějete se a můžete začít. 
Třeba hned teď. Hodně štěstí! ❧

Balaráma, přichází společně se Šrí 
Čaitanjou Maháprabhuem, a oba jsou 
tak milostiví, že v tomto věku Kali 
může kdokoliv velmi snadno přijmout 
útočiště u Jejich lotosových nohou. 
Přicházejí zvláště proto, aby osvobo-
dili pokleslé duše tohoto věku. Pápí 
tápí jata čhila, hari-námé uddhárila 

– Jejich zbraní je sankírtan, hari-náma. 
Člověk má tedy přijmout meč poznání 
od Krišny a být silný milostí Balaráma. 
Proto ve Vrindávanu uctíváme Krišnu 
společně s Balarámem.
Šrímad Bhágavatam 7.15.45, význam 

Realizovaný oddaný je ve své odda-
né službĕ velmi pozorný; tato služba 
je pro nĕj vším. Udržuje si způsobilost 
pro její konání tak, že neustále uctívá 
a oslavuje lotosové nohy duchovního 
učitele a Nejvyšší Osobnosti Božství. 
Tento hari-náma-kírtan a guru-púdžá 
jsou jediné praktické metody, kterými 
lze dosáhnout čisté oddané služby. 
Když se hari-kírtan rozšíří, nazývá se 
krišna-sankírtan. Človĕk by nemĕl vy-
sychat provádĕním neautorizovaných 
askezí či obĕtí, ale mĕl by se radĕji 
s plným nadšením vĕnovat velké obĕti, 
kterou je šrí-krišna-sankírtan umož-
ňující snadno dosáhnout nejvyšší do-
konalosti lidského života.

Šrímad Bhágavatam 11.11.47, význam

Každý může zpívat slavný krišna-sankírtan – Hare Krišna, Hare Krišna, Každý může zpívat slavný krišna-sankírtan – Hare Krišna, Hare Krišna, 
Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare HareKrišna Krišna, Hare Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare
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Šástra Dána program
shrnutí roku 2016 

Díky Krišnově milosti a podpoře 
oddaných rozdal program Šástra 
Dána ČR za celý rok 2016 celkem 
1445 knih BBT, do přibližně 350ti obecních knihoven 
pěti okresů (okres Č. Budějovice, okres Č. Krumlov, 
okres Prachatice, okres Klatovy a okres Písek).

K tomu jsme knihovnám věnovali 1313 knih ISKCON-
ských duchovních učitelů (obdržené jako dar a určené 
k distribuci do knihoven).

Ve větších městech těchto okresů jsme rozdali knihy (vět-
šinou Návraty) i do veškerých čekáren veřejných institucí 
(kadeřnictví, wellness cluby, masérská, kosmetická i nehtová 
studia, čekárny Policie ČR, atd.).

Chtěl bych za celý tým tohoto programu poděkovat všem, 
kdo k této distribuci opět pomohli, a to jak svým přičiněním, 
nebo fi nančním příspěvkem na zakoupení knih. Velký vděk 
patří osobám jako Purušóttama Kšétra dás, Lóka Sákší dás, 
Madhupandit dás, bhakta Slávek Baláš, Jógéndra dás s man-

želkou Íšaní déví dásí, Ráginí Rádha déví dásí, bhakta Martin 
Blahuta, Pránanátha Hari dás, Tungavidjá déví dásí a další.

Do jara budeme shromažďovat prostředky pro pořízení 
BBT knih, a hned v březnu nebo dubnu 2017 opět vyrážíme. 
Tentokrát je pro rok 2017 naplánováno všech 5 okresů kraje 
Vysočina. Tedy okresy Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, 
Pelhřimov, Jihlava a Třebíč.

Celkem má kraj Vysočina 705 obcí, z nichž počítáme, že 
zhruba 500 bude mít svoji obecní či městskou knihovnu. 
Více informací najdete na webu www.sastradana.cz

Děkujeme za přízeň, podporu a požehnání.
Za tým Šástra Dána
Váš služebník Ačjuta Gótra dás ❧

Železná Ruda, 210 čtenářůŽelezná Ruda, 210 čtenářů

Lhenice, 100 čtenářůLhenice, 100 čtenářů

Ktiš, 50 čtenářůKtiš, 50 čtenářů Chudenice, 70 čtenářůChudenice, 70 čtenářů
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Tenhle příběh mi řekl Hari Šauri Prabhu a potvrdila ho 
i další dívka, jejíž jméno jsem už zapomněl. Povídalo se, že 
Prabhupáda prý získal daršan Rúpy Gósvámího.

Takže lidé slyšeli, že Prabhupáda měl daršan Rúpy Gósvámího. 
Hari Šauri se na to Prabhupády zeptal během jeho masáže, pro-
tože při svojí večerní masáži Prabhupáda vzpomínal na to, jak 
byl dítě nebo jak poprvé potkal Bhaktisiddhántu, prostě velmi 
sladké vzpomínání. 

Takže si Hari Šauri pomyslel, že to je jeho příležitost, a řekl: 
„Prabhupádo, povídá se, že jste prý získal daršan Rúpy Gósvámí-
ho.“ A Prabhupádova odpověď?

„Ach, to ví každý.“ Jinými slovy o tom nechtěl mluvit, takže to 
Hari Šauri nechal být.

Ještě před tím, než odjel do Ameriky, Prabhupáda nějakou 
dobu pobýval v Rádhá-Dámódara chrámu. O mnoho let později, 
poté, co Prabhupáda opustil tělo, tak Hari Šauri Prabhu potkal 
jednoho z hlavních kněží toho chrámu, jmenoval se Gópálčand, 
byl to jeden z lidí ve vedení chrámu, který tam žil už dřív, ve stej-
né době jako Prabhupáda. 

Takže Hari Šauri prabhu se ho zeptal: „Je pravda, že Prabhu-
páda měl daršan Rúpy Gósvámího?“

A Gópálčand odpověděl: „Ano, řeknu ti ten příběh.“
Ačkoliv teď už byl starý, v době, kdy Prabhupáda přebýval 

v Rádhá-Dámódara chrámu, byl Gópálčand mladý chla-
pec. Jednou se stalo, že ho Prabhupáda přistihl, jak krade ze 
schránky na příspěvky pro Božstva. Prabhupádovi neunikla 
ani maličkost, takže ho chytil a řekl mu: „Vždyť okrádáš Bož-
stva, to není dobré, nebude to pro tebe dobré, tohle bys neměl 
dělat. Proč kradeš?“ 

Chlapec odpověděl: „Když já miluju sladkosti. Kradu peníze 
a kupuju si sladkosti.“ A teď koukejte, jaké měl Prabhupáda srdce.

Prabhupáda řekl: „Já pro tebe udělám sladkosti, ale jen když 
slíbíš, že už nebudeš krást.“

Tak chlapec řekl: „Tak jo, nebudu krást, když mi budete dávat 
sladkosti.“ 

Takže Prabhupáda vařil sladkosti, ten chlapec za ním cho-
dil a tak se stalo, že se starý muž a malé dítě dali dohromady, 
přirozeně se spřátelili. Maminka toho chlapce také bydlela 
v Rádhá-Dámódara chrámu a vařila pro Prabhupádu. Navečer 
chlapce posílala, aby se Svámídžího zeptal, jestli nechce třeba 
teplé mléko, purí, možná trochu sabdží, prostě jestli něco ne-
chce. Jednoho večera tak chlapec přišel za Prabhupádou, bylo 

velmi chladno, Prabhupáda měl na sobě ča-
dar a čepici a kašlal, nejspíš byl hodně těžce 
nachlazený.

A Prabhupáda řekl: „Když máš nechtěného 
hosta, víš, jak se ho zbavit? To by se ti někdy 
mohlo hodit. Když se chceš zbavit nechtěného 

hosta, nekrm ho.“
Takže Prabhupáda řekl tomu malému chlapci: „Ne, jsem ne-

mocný, nechci jíst, ne, dneska nic.“ A chlapec tak šel domů.
Jestli jste někdy byli ve Vrindávanu a viděli chrám Rádhá-Dá-

módara, ostatně i další jako Šjámasundar i Rádhá Ramana chrá-
my, víte, že jsou stavěné jako pevnosti: mají tlusté zdi a v noci je 
zamykají, takže by tam neproklouzla ani myš. Mají veliké dřevěné 
dveře a za nimi je ještě mříž, nikdo se nedostane dovnitř ani ven, 
dokud není ráno. Uvnitř těch chrámů žije asi deset, dvanáct rodin 
a všichni lidé se navzájem znají.

Téhle noci, kdy bylo Prabhupádovi hodně špatně a nic nejedl, 
se ten malý chlapec, jeho matka i otec probudili a slyšeli nějaké 
hlasy. Poznali, že jeden z nich je Svámídžího, ale pak tam byl 
druhý, velmi plný a hluboký hlas a oni nemohli přijít na to, komu 
patří. Podívali se tedy přes dvůr a viděli, že škvírou pod Prahupá-
dovými dveřmi prosvítá nádherná záře.

„Co to může být?“ přemýšleli. A navíc tam stáli úplně všichni, 
tak kdo to mluvil s Prabhupádou? Další ráno, hned jak vyšlo slun-
ce, ten malý chlapec okamžitě běžel navštívit Prabhupádu. Když 
ho uviděl, Prabhupáda seděl úplně zpříma, žádný kašel, žádné na-
chlazení, nic a velmi hluboce zpíval Hare Krišna, Hare Krišna… 

Tak se ho chlapec zeptal: „Svámídží, s kým jste to minulou noc 
mluvil?“

A Prabhupáda odpověděl: „Ó, dostal jsem daršan Rúpy Gósvá-
mího.“ 

Chlapec na to: „A co říkal, co říkal?“ 
Prabhupáda mu pověděl, co mu řekl Rúpa Gósvámí: „Napiš ty-

hle knihy, jeď na Západ a my se postaráme o všechno ostatní.“
Napiš ty knihy, jeď na Západ a my – tím myslel šest Gósvá-

mích – se postaráme o všechno ostatní. Pointa je, že bychom měli 
pamatovat na tradici, ke které patříme, měli bychom si pamatovat, 
koho reprezentujeme, měli bychom mít na mysli, co stojí za ISK-
CONem: máme Prabhupádu a vůli šesti Gósvámích.

Prabhupáda říkal, stejně jako v Bhagavad gítě říká Krišna 
Ardžunovi: „Můžeš bojovat nebo nebojovat, tihle lidé jsou 
mrtví.“ Krišna si přál, aby na kuruovském poli byl Mahárádž 
Judhišthira v první linii. Krišna říká Ardžunovi: „Můžeš bojo-
vat nebo nebojovat, když budeš bojovat, získáš za to zásluhy.“ 
A naše situace je stejná – můžeme se připojit ke Šrílovi Prabhu-
pádovi, můžeme šířit sankírtanové hnutí, získáme za to zásluhy 
a svět bude zachráněn. A když ne my, udělá to někdo jiný. Měli 
bychom pamatovat na to, jaké máme štěstí. ❧

JAK MĚL ŠRÍLA PRABHUPÁDA

DARŠAN 
ŠRÍLY RÚPY 
GÓSVÁMÍHO



120 g mletého máku
105 g mletého sezamu
6 pl karobu
9 kapek citrónové esence
3 pl rýžového sirupu
9 pl kokosového oleje
3 špetky skořice nebo kardamomu

Vše smícháme a utvoříme kuličky. Poté je s láskou nabídneme Šrí Krišnovi.

Recept poskytla
Džaj Rádhiká 

déví dásí

MAKOVÉ KULIČKYMAKOVÉ KULIČKY
vápníková bombavápníková bomba



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


