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1. Systematicky šířit duchovní poznání v celé společnosti a učit všechny 
národy technikám duchovního života, aby došlo k obnově rovnováhy 
životních hodnot a dosažení skutečné jednoty a míru ve světě.

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

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

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

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

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

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

Sedm cílů hnutí Hare Krišna
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ISKCON

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

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

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE

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

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

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

Hare Krišna,

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

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE
Góvinda, Soukenická 27, Praha 1 
tel. 605 700 872
Góvinda, Na hrázi 5, Praha 8 
tel. 284 823 805 
Balaráma, Orlická 9, Praha 3 
tel. 222 947 365
Góvinda, Pavelčákova 5/13, Olomouc
tel. 604 259 930
Góvinda, Husova 464, Benešov
tel: 736 706 988

Kde nás najdete
Česká republika

Zveme vás!

o čísle, které máte před sebou, mi 
naše drahá korektorka češtiny Héma-
latá Thákurání do e-mailu napsala, 
že „bude celkově opravdu silné“. Slo-
žení článků vždy, a o tom jsem se už 
mnohokrát přesvědčila, má nakonec 
na starost Šrí Krišna, a pokaždé jako-
by předestře nějaký ústřední motiv, 
který se časopisem line jako lehoun-
ká stříbrná nit.

Tentokrát mě Krišna inspiroval 
přemítat o slávě oddaných. Slavní 
oddaní mohou být na první pohled 
docela obyčejní, nenápadní a jejich 
skutečná sláva a krása rozkvete, když 
začnou mluvit o Krišnovi a o svých 
realizacích. Až v takovou chvíli, když 
oddaný začne důvěrně vyjevovat své 
srdce, lze chápat, jak vznešenou duší 
ve skutečnosti je.

Krišna říká, že čistý oddaný je stále 
v Jeho srdci a že On je stále v srdci 
čistého oddaného.

Ale ještě i ne úplně čistý oddaný 
může být velkou oporou a zdrojem 
inspirace pro své okolí – ať oddané či 
neoddané.

Může ukázat, ač sám třeba teprve 
na začátku, dalším bloudícím duším 
směr. Svou snahou o překonání ne-
lehkých podmínek vně i uvnitř může 
ukázat ostatním, co to znamená být 
dhíra, osoba vyrovnané mysli.

Svým trvalým letitým praktiko-
váním, pěknou povahou a čistým 
charakterem vybídnout k hlubšímu 
prozkoumání Krišnovy fi lozofi e. 
Příkladnou výchovou zářivých dětí 
a udržováním duchovně prostoupe-
ného grihastha ášramu prakticky do-
kázat výlučnost bhakti jógy. Kázáním, 
vysvětlováním a šířením této fi lozofi e 

zachraňovat další a další duše hořící 
v materiální existenci. Smířlivou po-
korou a nebojácností tváří v tvář smr-
ti ukázat, jak se má správně umírat…

Všechny tyto i mnohé další myš-
lenky o vznešených oddaných se mi 
pak potvrdily, když jsem rozdávala 
knížky na Budějovické a „vůbec mi 
to nešlo“. Konečně mi zavolala Uttará 
déví dásí po porodu své holčičky. 
Mluvila o oddaných, o Krišnovi, 
o svých dětech, o sankírtanu a já 
pochopila, že nic a nikdy nemůže 
být úspěšné, pokud nemáme milost 
oddaných. 

Dala mi pak nakonec své požeh-
nání a já milostí Krišny a Guru Ma-
hárádže najednou rozdala v rychlém 
sledu za sebou tři Bhagavad gíty 
a celá atmosféra se úplně proměnila. 

A já věděla, co mi tím Krišna chtěl 
říct…

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



Šruta Kírti dásseriál

4 

Myslím, že tomu říkají perkolace
22. září 1974, ISKCON Dillí, Indie

Šríla Prabhupáda si často přizpůsoboval angličtinu 
podle svých potřeb, často s humornými výsledky. Na-
příklad jednoho dne na ranní procházce na Havaji po-

hlédl na oceán a chvíli pozoroval surfaře.
„Vy jím říkáte surfaři,“ řekl se smíchem. „Já jim říkám 

útrpníci, suffereři.“
Někdy, když hovořil o demokratických formách vlády ve 

Spojených státech, používal „démonkracie“ místo „demo-
kracie“. Obojí sedělo.

Když jsem začínal sloužit u Šríly Prabhupády, přivolal 
mě někdy zvonkem do svého pokoje a ptal se: „Kde je 
panditdží?“ To bylo jeho láskyplné jméno pro jeho editora 
sanskritu. Když uběhlo několik měsíců, jeho editor sanskri-
tu již nebyl pokaždé k dispozici. Šríla Prabhupáda mě pak 
volal do svého pokoje a ptal se: „Kde je banditdží?“

V Dillí jsme jednou seděli v Prabhupádově příbytku 
s Brahmánandou dásem. Začal jsem utírat podlahu kolem 
Prabhupádovy keramické nádoby na vodu, protože voda 
prosakovala a dělala na podlaze louže.

„Šrílo Prabhupádo,“ řekl Brahmánanda, „tahle nádoba 
trochu prosakuje.“

„Ano, myslím, že tomu říkají perkolace, filtrování,“ řekl 
Šríla Prabhupáda. „Je to tak, Brahmánando?“

„Nevím jistě, ale řekl bych, že ne, Šrílo Prabhupádo,“ od-
pověděl Brahmánanda.

Oba jsme měli pocit, že Prabhupádův pojem je hodně 
věrný, ale ne zcela správný. V dětství jsme slýchali slovo 
perkolátor, kávovar, denně, protože naši rodiče pili kávu 
připravovanou v perkolátoru. Brahmánanda, hlavní znalec 
angličtiny, hledal tu perkolaci ve slovníku a zjistil, že Prab-
hupádův pojem je ze všech nejpřesnější.

Jedna z mých nejoblíbenějších vzpomínek na Prabhupá-
dovy hříčky s angličtinou se váže k večerní masáži v Nové 
Dvárace. Šríla Prabhupáda ležel na lůžku na zádech. Já jsem 
klečel vedle lůžka na podlaze a masíroval jsem mu nohy. 
S úsměvem na mě pohlédl a ukázal na své nohy.

„Udělej mé fingrs, prsty,“ řekl.
Nechápavě jsem na chvíli ustrnul. Znovu ukázal na své 

„toes“, prsty na nohou a začal s nimi kroutit. Usmál se ještě 
víc a řekl: „Mé fingrs, namasíruj mi fingrs.“

Konečně jsem pochopil, co míní.
„Ach! Vaše ,toes‘! Nikoliv prsty na rukou, ale ,toes‘, prsty 

na nohou!“
Stále se usmívaje, řekl: „Ano! Mé fingrs. Udělej mi mé 

fingrs.“ 
Dal mi tentýž pokyn během večerních masáží ještě tři-

krát. Mezi tím ale nechal vždy uběhnout dost dlouhou dobu, 
abych stačil zapomenout, co mi předtím objasnil. Pokaždé, 
když mi to řekl, tak mě zaskočil, a já jsem musel s masáží 
na chvíli přestat.

Šrílo Prabhupádo, všichni vaši žáci mohou ze služby pro vás 
zažívat radost nejrůznějšími způsoby. Já ji ve vaší nepřítomnosti 
zažívám pouze tehdy, když jim vyprávím o vašich výjimečných 
přednostech. Jsem zhýčkaný a bez této radosti bych nevěděl, co 
dál. Mnoho lidí se domnívalo, že rozšířit Krišnovo jméno po ce-
lém světě je nemožné. Já se domnívám, že nemožné je popsat ne-
smírnou velikost vaší osobnosti. Modlím se, abych na vás nikdy 
nezapomněl. Je to to jediné, co mě drží na živu.
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Šríla Prabhupáda žil příkladný život, jak dosvědčuje i násle-
dující příhoda, která se odehrála 22. září 1974.

Během předcházejících šesti týdnů svého pobytu ve Vrin-
dávanu byl Šríla Prabhupáda vážně nemocen, s teplotami od 39,5 
do 40,5 ºCelsia. Celé týdny jedl pouze kousky pomerančů a pár 
grepů. Jeho ustaraní žáci pořádali po celém světě dvacetičtyřhodi-
nové kírtany. On sám řekl, že jeho zdravotní problémy léky vyléčit 
nemohou, protože jeho nemoc způsobuje to, že 80 % vedoucích 
ISKCONu nedodržuje striktně usměrňující pravidla. I přes svůj 
špatný zdravotní stav žil jediným přáním, kázat vědomí Krišny.

Jakmile se začal zotavovat, odjel z Vrindávanu navštívit další 
centra v Indii. Jeho první zastávkou bylo Dillí, kde se hodlal zdr-
žet jeden den a pak pokračovat do Kolkaty a Májápuru. Oddaní 
byli vždy šťastní, když ho mohli přivítat. Krátce po příjezdu do 
Dillí byl požádán, aby promluvil o Bhagavad gítě na Kurukšétře.

Šríla Prabhupáda odpověděl: „Tato setkání jsou k ničemu. Tihle 
lidé Krišnu nikdy nepřijmou. Je to jenom ztráta času.“ Ulevilo se 
nám, protože jsme nechtěli, aby podnikal tak namáhavou cestu 
v parném létě vzápětí po svém vážném onemocnění.

V následujícím rozhovoru Šríla Prabhupáda řekl, že ještě po-
přemýšlí, zda pozvání nepřijme a nevyužije tak příležitosti kázat. 
Laskavě nás vyzval, zda bychom tu věc nezvážili a neporadili mu 
nejlepší řešení. S ohledem na jeho zdravotní stav jsme se všichni 
shodli na tom, že tak dlouhá cesta by byla příliš vyčerpávající.

Šríla Prabhupáda nám často dával příležitost sloužit mu tímto 
způsobem. Bylo to nesmírně sladké zapojení do služby. Vždy si 
zachovával nezávislost, ale dovoloval nám, abychom přemýšleli 
o tom, jak o něj pečovat.

Jeho tajemník probíral celou záležitost s dalšími členy GBC 
a sannjásími. Opět došli k závěru, že Šríla Prabhupáda je na tak 
dlouhou jízdu automobilem na Kurukšétru a zpět příliš zesláblý. 
Prabhupáda s nimi zprvu souhlasil, ale okolo druhé hodiny od-
poledne jsem zaslechl jeho zvonek. Vešel jsem k němu do pokoje 
a složil poklony. Dal mi pokyn, abych všechny svolal. Když se žáci 
dychtivě shromáždili v jeho pokoji, aby vyslechli sdělení svého 
duchovního učitele, Prabhupáda řekl: „Myslím, že na Kurukšétru 
pojedeme. Je to moje povinnost. Nemohu tuto příležitost kázat 
promarnit. Nebude to tak hrozné. Můžeme vyjet ráno před vý-
chodem slunce. Cesta potrvá tak dvě hodiny.“ 

Poté pohlédl na přítomné se soucitem čistého oddaného a polo-
žil řečnickou otázku: „Je to tak v pořádku?“ 

Brahmánanda Mahárádž, jeho tajemník, odpověděl: „Pokud si 
to tak, Šrílo Prabhupádo, přejete, všechno zařídíme.“

Šríla Prabhupáda dorazil na Kurukšétru v úmorném vedru 
v doprovodu několika žáků. Hostitel vzal celou skupinku na 
krátkou vyhlídkovou projížďku po několika blízkých chrámech 
a poté je odvezl do zázemí pro hosty. Nakonec doprovodili Šrílu 
Prabhupádu do pandálu a usadili ho mezi několik takzvaných 
sádhuů, z nichž mnozí měli vousy a dlouhé vlasy. Svatí mužové 
prahli po jeho přítomnosti, protože všichni věděli, jak slavný je 
po celém světě.

Oceňovali Prabhupádovo projevení vapu, obávali se však jeho 
vání, takže nijak zvlášť netoužili po tom, aby promlouval, vě-

domi si jeho pověsti Krišnova bhakty, nesmiřitelného odpůrce 
planého žvanění.

Prabhupáda mezi nimi zářil jako měsíc v úplňku mezi blikají-
cími hvězdičkami.

Pak se začali na pódiu střídat různí řečníci. Hovořili v hindí 
nebo angličtině o jednotě, porozumění a náboženské toleranci. 
Bylo zřejmé, že Šríla Prabhupáda naslouchá jejich krásným řečič-
kám stále netrpělivěji. Seděl na svém křesle se zaťatými čelistmi 
a poklepával nohou o pódium. S každou další zmínkou o míru 
a dharmě jeho rozhořčení vzrůstalo. Všichni ti rádoby svatí mu-
žové se vyžívali ve vzájemném vychvalování a obdivování. Stále 
zdůrazňovali, kolik že svatých osob se zde sešlo, aby tu iniciovali 
založení nového chrámu. 

Šríla Prabhupáda poposedával na židli jako lev v kleci jatý, až se 
nakonec vztyčil, bez jakéhokoliv úvodu, a spustil v hindštině svůj 
majestátní řev. Něco jsme mu rozuměli i my. „Sarva-dharmán 
paritjadžja, mám ékam šaranam vradža, aham tvám sarva-pápéb-
hjó, mókšajišjámi má šučah.“ Přednáška byla krátká, plamenná 
a úderná, a po jejím skončení Šríla Prabhupáda odkráčel zpět 
k autu se svými žáky. Shromáždění se začalo rozcházet.

Po nasednutí do auta se k nám Šríla Prabhupáda obrátil a řekl 
nadšeně: „Tak co, rozuměli jste přednášce? Mluvil jsem v hindí, 
ale porozuměli jste alespoň něčemu?“ Všichni jsme se usmívali 
od ucha k uchu, jak se na nás přenášela jeho radost, a říkali jsme: 

„Porozuměli jsme tomu hlavnímu, o čem jste hovořil.“
„Ano!“ řekl. „To všechno je nesmysl. Tihle lidé se nikdy nikam 

nedostanou, protože nepřijímají Krišnu. To je jejich byznys. To je 
jejich myšlení. Tady v Indii usilují o sjednocení, ale nikdy nepřijí-
mají Krišnu. Proč mluví o Bhagavad gítě? Nikdo by neměl hovořit 
o Bhagavad gítě, pokud nepřijal Krišnu.“ 

S potlačovaným smíchem pokračoval: „Jakže, vy jste v Kriš-
nově zemi, na Kurukšétře, kde Krišna hovořil na bitevním poli 
k Ardžunovi, a nikdo se o Krišnovi ani nezmíní? Mluvíte o Bha-
gavad gítě... mluvíte o Kurukšétře... ale to Krišna vyložil Bhagavad 
gítu... to Krišna byl zde na Kurukšétře ... a nikdo z vás se o Kriš-
novi ani nezmíní.“ Zapáleně obhajoval svého nejmilovanějšího 
Pána a my jsme byli hrdí, že můžeme kráčet v jeho transcenden-
tálních stopách.  

Šrílo Prabhupádo, podstupoval jste veškeré nepohodlí, jen abyste 
mohl šířit Krišnovu slávu. Nemohly vás zastavit ani nemoc, pokro-
čilý věk a extrémní vedro. Váš hrdinský čin na Kurukšétře koru-
novalo střetnutí s živly na zpáteční cestě. Kolem nás se rozpoutala 
vichřice, před naším automobilem padaly na cestu vyvrácené obrov-
ské eukalyptové stromy. Představoval jsem si, co bouře asi napácha-
la s pandálem na Kurukšétře. Krišna vás ale bezpečně provedl skrze 
přívalový liják, prokličkoval vaším automobilem i skrze labyrint 
překážek na silnici. Byl to dramatický závěr úspěšného dne.

S potěšením jste svedl vítězný boj pro Krišnu na Kuruovském 
bitevním poli. Tak jako vždy jste si vychutnal možnost hovořit 
o Krišnovi, vašem nejdražším příteli. A stejným způsobem jste i vy 
nejdražší Pánu.

Modlím se za to, aby mým jediným přáním bylo sloužit vám 
se stejnou dychtivostí, s jakou vy jste sloužil vašemu Guruovi 
Mahárádžovi a šířil Krišnovu slávu za všech okolností, až do 
posledního dechu. Modlím se, abych život za životem sloužil 
vašemu poslání. ❧

Myslím, že na Kurukšétru 
pojedeme

22. září 1974, Kurukšétra, Indie 
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Překlad: 
Člověk by měl mít 

dokonalou znalost o Nej-
vyšším Pánu a Jeho transcen-

dentálním jménu, jakož i o tomto 
dočasném hmotném výtvoru s jeho dočasnými po-
lobohy, lidmi a zvířaty. Když to člověk zná, překročí 
smrt a tím i pomíjivý vesmírný projev a ve věčném 
království Boha se těší z věčného života, blaženosti 
a poznání.
Význam:

Za pomoci takzvaného pokroku na poli poznání vytvořila lidská 
společnost mnoho věcí včetně kosmických lodí a atomové energie. 
Doposud se jí však ještě nepodařilo osvobodit člověka od rození, stá-
ří, nemoci a smrti. Kdykoliv inteligentní člověk položí takzvanému 
vědci otázku o těchto utrpeních, vědec mu velmi obratně odpoví, že 
hmotná věda je na pokroku a že nakonec bude moci dát člověku 
nesmrtelnost a věčné mládí. Takovéto odpovědi dokazují jejich hlu-
bokou nevědomost o hmotné přírodě. V hmotném světě je všechno 
podřízeno přísným zákonům hmoty, a musí proto procházet šesti 
stupni proměn – narozením, růstem, zachováním, proměnou, 
chřadnutím a konečně smrtí. Ve styku s hmotnou přírodou nemůže 
být nic oproštěno od těchto šesti zákonů hmotné existence, a proto 
také nikdo – ať už polobůh, člověk, zvíře nebo strom – nemůže 
v hmotném světě zůstat věčně.

Délka života různých životních druhů může být různá. Brahmá, 
vůdčí živá bytost tohoto hmotného vesmíru, může žít po milióny let, 
zatímco nepatrný mikrob žije jen několik hodin. Na tom nezáleží. 
Nikdo v hmotném světě nežije věčně. Věci se za určitých podmínek 
rodí nebo jsou stvořeny, po nějaký čas setrvávají, a pokud zůstanou 
naživu, pak rostou, množí se, postupně stárnou a nakonec zmizí. 
Také Brahmové, kterých je mnoho miliónů (v každém vesmíru žije 
jeden Brahmá a každý je jinak velký), musí podle těchto zákonů dří-
ve nebo později zemřít. Proto se veškerý hmotný svět nazývá mritju-
lóka, místo smrti.

Materialističtí vědci a politici se pokoušejí o nesmrtelnost v hmot-
ném světě, protože nevědí o nesmrtelnosti duchovní povahy. Je to 
způsobeno neznalostí védské literatury, jež je plná prakticky ově-
řeného poznání. Moderní člověk však nechce získávat vědomosti 
z Véd, Purán a jiných spisů.

Z Višnu Purány (6.7.61) se dovídáme, že Šrí Višnu, Osobnost 
Božství, má různé energie zvané pará (vyšší energie) a apará (nižší 
energie) neboli avidjá. Hmotná energie, do které jsme nyní zapleteni, 

se nazývá avidjá neboli nižší energie. Tato energie umožňuje existen-
ci hmotného světa. Přesto však zde existuje ještě jiná, vyšší energie, 
pará-šakti, jež se od této nižší hmotné energie liší. Tato vyšší energie 
je věčné stvoření Boha. (Bg 8.20)

Všechny hmotné planety – vyšší, nižší i střední včetně Slunce, 
Měsíce a Venuše, jsou roztroušeny po celém vesmíru. Tyto planety 
existují pouze po dobu Brahmova života. Některé nižší planety jsou 
však na konci Brahmova dne zničeny a během jeho dalšího dne zno-
vu stvořeny. Na vyšších planetách se čas měří odlišně. Jeden rok zde 
na Zemi se na mnohých vyšších planetách rovná pouze 24 hodinám, 
neboli jednomu dni a noci. Čtyři zemské věky (Satja, Trétá, Dvápara 
a Kali) trvají podle naší časové míry 4 320 000 let, ale podle časové 
míry vyšších planet pouze 12 000 let. Tato časová délka znásobena 
tisíci tvoří jeden den Brahmova života. Stejně dlouho trvá Brahmova 
noc. Takovéto dny a noci narůstají v měsíce a roky a Brahmá žije sto 
let. Na konci Brahmova života je veškeré hmotné projevení zničeno.

Živé bytosti, které sídlí na Slunci a na Měsíci, jakož i obyvatelé 
soustavy Mrtjulóky, do které patří i Země a mnoho dalších nižších 
planet, zmizí během Brahmovy noci ve vodách zpustošení. Během 
této doby nebude žádná živá bytost nebo tvor projeven, ačkoliv du-
chovně nepřestanou existovat. Toto neprojevené stádium se nazývá 
avjakta. Když je celý vesmír na konci Brahmova života opět zničen, 
nastává další neprojevené stádium (avjakta). Mimo tato dvě nepro-
jevená stádia však existuje duchovní sféra neboli duchovní příroda, 
kde je mnoho duchovních planet, které existují věčně, tedy i po zni-
čení všech planet hmotného vesmíru. Hmotný vesmírný projev, jež 
spadá pod pravomoc různých Brahmů, představuje jen jednu čtvr-
tinu energie Pána, které se říká nižší. Duchovní svět je mimo dosah 
Brahmy a nazývá se tri-pád-vibhúti, tři čtvrtiny Pánovy energie. Je to 
energie vyšší neboli pará-prakriti.

Vládnoucí Osobností duchovního světa je Nejvyšší Pán, Šrí Krišna. 
Jak potvrzuje Bhagavad gítá (8.22), lze se k Němu přiblížit jen ryzí 
oddanou službou, a nikoliv prostřednictvím gjány (fi lozofi e), jógy 
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(mystiky) nebo karmy (práce vykonávané pro hmotný zisk). 
Karmí neboli ti, kdo pracují pro hmotný zisk, se mohou po-
vznést na Svargalóky, které zahrnují také Měsíc a Slunce. Gjání 
a jógíni mohou dosáhnout ještě vyšších planet, jako například 
Brahmalóky. Jestliže však oddanou službou Pánovi získají ještě 
vyšší kvalifi kace, je jim dovoleno vstoupit do duchovní sféry, 
kde podle stupně způsobilosti vstoupí buď do zářící atmosféry 
duchovního nebe (Brahman), nebo na vaikunthské planety. Je 
však jisté, že nikdo nemůže vstoupit na Vaikunthy, nebyl-li vy-
cvičen v oddané službě Pánu.

Na hmotných planetách se každý, Brahmou počínaje a drob-
ným mravencem konče, snaží panovat nad hmotnou přírodou 

– to je hmotná nemoc. Dokud tato hmotná nemoc trvá, musí 
živá bytost procházet procesem převtělování a přichází do těl 
polobohů, lidí nebo zvířat. Nakonec však musí stejně podstoupit 
stav neprojevení, a to za dvou okolností – v době Brahmových 
nocí a na konci jeho života. Chceme-li ukončit koloběh rození 
a smrtí, a tím i jejich průvodní jevy jako stáří a nemoci, musíme 
se snažit dostat na duchovní planety. Šrí Krišna vládne ve svých 
neomezených expanzích nad každou z těchto planet.

Krišnu nemůže ovládnout nikdo. Pouze podmíněná duše se 
pokouší ovládnout hmotnou přírodu, a místo aby ji ovládla, 
podléhá zákonům hmotné přírody a zakouší utrpení opakova-
ných rození a smrtí. Pán sestoupí, aby znovu ustanovil zásady 
náboženství, jehož základní zásadou je vyvinutí odevzdanosti 
Pánovi. Tak zní poslední pokyn Pána v Bhagavad gítě (18.66), 
avšak pošetilci toto nejvyšší učení nenápadným způsobem 
nesprávně vyložili, a tak svedli zástupy lidí na scestí. Vybízejí 
je, aby otevírali nemocnice, a neučí je oddané službě, čímž by 
se jim otevřel vstup do duchovního království. Dovědí se pouze 
o činnosti, která přináší dočasnou úlevu, ale nikdy nemůže 
živé bytosti přinést skutečné štěstí. Zakládají různé veřejné 
a polovládní instituce, aby zastavili ničivou sílu přírody. Přesto 
však nevědí, jak tuto nepřekonatelnou přírodu utišit. Mnoho 
lidí se vyhlašuje za velké znalce Bhagavad gíty, ale přehlížejí její 
poselství, jež učí, jak hmotnou přírodu utišit. Jak zdůrazňuje 
Bhagavad gítá (7.17), mocná příroda může být utišena pouze 
probuzením vědomí Boha.

Tato mantra Šrí Íšópanišady nás učí, že člověk musí znát jak 
sambhúti (Osobnost Božství), tak i vinášu (dočasný projev 
hmotné přírody). Pouhá znalost dočasného projevu hmotné 
přírody nemůže nic zachránit, protože v hmotné přírodě ne-
ustále dochází k zániku. Zakládání nemocnic nemůže nikoho 
zachránit. Člověka může zachránit pouze dokonalá znalost 
o věčném životě, plném blaženosti a vědomí. Účelem celé véd-
ské soustavy je poučit člověka o umění, jak dosáhnout věčného 
života. Lidé jsou často sváděni dočasnými lákadly, založenými 
na smyslovém požitku, avšak služba, prokázaná objektům smys-
lů, je klamná a degradující.

Proto musíme zachránit svého bližního správným způsobem. 
Jestli máme pravdu rádi nebo ne, to na věci nic nemění. Pravda 
je tady. Chceme-li být vysvobozeni z koloběhu opakovaných 
rození a smrtí, musíme začít oddaně sloužit Pánu. Kompromisy 
jsou vyloučené, neboť zde jde o naprostou nutnost. ❧

sambhútin ča vinášan čajas tad védóbhajan sahavinášéna mritjun tírtvásambhútjámritam ašnuté

Mantra XIV.

Mnoho let bádání a studia, mnoho měsíců 
sestavování, a kniha je konečně zde. Příběh, který by 
měl znát každý z oddaných a přátel hnutí v této zemi.

V letech 2015 a 2016, kdy svět slavil padesáté výročí založení ISK-
CONu, vznikala kniha o tom, jak se tato mise Pána Šrí Čaitanji Ma-
háprabhua dostala v podání Šríly Prabhupády až do tehdejšího Čes-
koslovenska. Její příběh začíná narozením Šríly Prabhupády v roce 
1896 v Kalkatě a končí v prosinci roku 1989 v Praze. Jedno z mnoha 
vyprávění, popisujících šíření vědomí Krišny na této planetě.

Od chvíle, kdy Šríla Prabhupáda připlul v roce 1965 do Spo-
jených států, se svaté jméno Krišny začalo nezadržitelně šířit po 
celém světě. Čas přináší další a další svědectví žáků Šríly Prabhu-
pády i dalších lidí, kteří s ním tehdy přišli do styku, a stále více 
tak dokresluje obraz neuvěřitelného příběhu o zázraku, který Šríla 
Prabhupáda jako nástroj svých duchovních předchůdců předvedl.

Hnutí Hare Krišna v Československu neboli dnešní České a Slo-
venské republice je jedním zlomkem tohoto zázraku a jako takové 
je nedílnou součástí celého transcendentálního hnutí pro vědomí 
Krišny tak, jak jej  představil Šríla Prabhupáda. Každý by měl mít 
tuto spojitost neustále na mysli a být tak duchovně spojen s hnutím 
jako celkem, protože ISKCON, hnutí Hare Krišna není české nebo 
slovenské, evropské, americké nebo indické. Je to transcendentální 
hnutí z duchovního světa a jako takové se šíří po celé planetě, 
v každé zemi, do každého města a vesnice, do každé kultury.

Jak se toto hnutí dostalo až sem do České republiky, je námě-
tem tohoto prvního dílu knihy Historie hnutí Hare Krišna v Čes-
koslovensku. Oddaní, přátelé hnutí i laická či odborná veřejnost 
tak mají v ucelené podobě a časovém sledu poprvé přístup k his-
torickým informacím, které doposud nebyly zveřejněny. Kniha je 
k dostání ve všech centrech hnutí Hare Krišna v České i Slovenské 
republice.

O tom, jak se zde toto hnutí šířilo v devadesátých letech, bude 
pojednávat díl druhý, který se připravuje.

Hare Krišna
Ašvahari dás

NOVINKA
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Je-li realizace Absolutní Pravdy koneč-
ným cílem života, pak by měla být do-
sažena všemi možnými prostředky.

  Ve všech výše zmíněných kastách a du-
chovních stavech jsou čtyři procesy – osla-
vování, naslouchání, vzpomínání a uctí-
vání – obecným zaměstnáním. Bez těchto 
životních principů nemůže nikdo existovat. 
V činnostech živých bytostí je vykonávání 
těchto čtyř principů zahrnuté. Obzvláště 
v moderní společnosti závisejí všechny 
činnosti víceméně na naslouchání a opě-
vování. Kdokoliv, ať zaujímá jakékoliv spo-
lečenské postavení, se ve společnosti stane 
za velmi krátkou dobu známou osobou, 
jestliže ho noviny, pravdivě či nepravdivě, 
oslavují. Někdy dělá novinová propaganda 
reklamu politickým vůdcům a díky tomu-
to „oslavování“ se bezvýznamný člověk 
téměř okamžitě stane důležitou osobou.

Z propagandy falešného oslavování 
nezpůsobilých osob však nemůže vzejít 
nic dobrého, ať pro konkrétní osobu nebo 
pro celou společnost. Taková propaganda 
může přinést nějaké dočasné výsledky, 
ale nemá žádný trvalý účinek. Tyto čin-
nosti jsou tudíž ztrátou času. Skutečným 
předmětem oslavování je Nejvyšší Pán, 
Osobnost Božství, jenž stvořil všechno, co 
vidíme. Tuto skutečnost jsme obsáhle ro-
zebírali již od počátku verše z Bhágavata-
mu (1.1.1) džanmádj asja. Sklon oslavovat 
druhé či poslouchat je se musí zaměřit na 

pravý cíl oslavování – Svrchovanou Bytost. 
To nám přinese štěstí.

Opravdová spokojenost přichází, když 
potěšíte Nejvyššího Pána. A jak to provést? 
Nejprve na Něj jednoduše s naprostou 
pozorností zaměřte mysl (ékéna manasá). 
Neměli byste svou pozornost odvádět 
k tolika různým věcem, ale zaměřit svou 
mysl pouze na Nejvyššího Pána, Bhagavá-
na. V předchozích verších nás Bhágavatam 
učil, že Absolutní Pravda je známá jako 
Brahman (Pánova neosobní záře), Para-
mátmá (Nadduše) a Bhagaván (Osobnost 
Božství). Když se však jedná o soustředění 
pozornosti na Absolutního, musíme se 
soustředit na Nejvyšší Osobnost Božství, 
Pána Krišnu. Jak bychom jinak mohli 
upevnit svou pozornost? Zaměřit mysl na 
neosobní rys nebo na Nadduši je velmi 
obtížné. Neosobní Absolutní Pravdu lze 
poznat fi lozofi ckou spekulací a Nadduši 
meditací, nicméně oba procesy jsou velmi 
obtížné. Zaměření mysli na Bhagavána je 
však snadné a praktické.

Mysl můžeme snadno zaměřit na Krišnu, 
když se díváme na Jeho podobu v chrá-
mu, čteme Jeho pokyny v Bhagavad gítě, 
nasloucháme a zpíváme Jeho svatá jména 
a mnoha jinými způsoby. Není na tom nic 
těžkého. Snažíte-li se však mysl pohroužit 
do neosobního Brahmanu nebo do Nad-
duše, je to opravdu obtížné. Krišna říká 
v Bhagavad gítě (12.5): kléšó ‘dhikataras 
téšám avjaktásakta-čétasám: „Ti, kdo jsou 
připoutaní k neosobnímu rysu Absolutní 
Pravdy, dosahují pokroku jen s velkými 
potížemi.“ Pro Krišnovy oddané je tu na 
druhé straně radostný proces zpívání Hare 
Krišna mantry, tancování v extázi a jedení 
bohatého krišna prasádam.

A dokonce i když tuto velice obtížnou 
cestu neosobní realizace následujete po 
mnoho životů a těžce usilujete o to, abyste 
oddělili duši od hmoty pomocí spekulativ-
ního procesu néti néti – „To není Brahman. 
To není Brahman“ – přesto se budete mu-
set odevzdat Krišnovi, pokud chcete do-
sáhnout úspěchu: bahúnán džanmanám 
anté gjánaván mán prapadjaté.

Nyní může někdo poznamenat: „Existu-
je přece mnoho Bhagavánů. Mohu zaměřit 
mysl na kteréhokoliv z nich.“ V dnešní 
době si lidé vymysleli mnoho „Bhagavánů“. 
Na tomto místě však Bhágavatam oznamu-

ZARUČENÝ ZPŮSOB
jak poznat BOHA

tasmád ékéna manasá
bhagaván sátvatan patih
šrótavjah kírtitavjaš ča

dhjéjah púdžjaš ča nitjadá

Člověk by proto měl 
s neodchylujícím se soustředěním 
neustále naslouchat o Osobnosti 
Božství, Bhagavánovi, ochránci 
oddaných, opěvovat Ho, vzpomínat 
na Něho a uctívat Ho.

Šrímad Bhágavatam 1.2.14

Mysl můžeme snadno zaměřit na Mysl můžeme snadno zaměřit na 
Krišnu, když se díváme na Jeho Krišnu, když se díváme na Jeho 
podobu v chrámupodobu v chrámu
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je bhagaván sátvatán patih: „Musíte svou 
mysl zaměřit na toho Bhagavána, kterého 
oddaní přijímají jako svého Pána.“ Může 
sice existovat mnoho Bhagavánů, ale jedi-
ně Nejvyšší Osobnost Božství, Krišnu, při-
jímají všichni Jeho věrní oddaní, áčárjové 
a učitelé, jako je Brahmá a Šiva, za Pána. 
Veřejnost si může za Bhagavána zvolit 
obyčejného člověka a tvrdit: „Tady je in-
karnace Boha.“ Ale to je pošetilost. Krišna 
je Bůh a sám to prohlašuje v Bhagavad gítě 
(7.7, 10.8). Mattah parataran nánjat: „Nic 

vyššího nade Mne není.“ Ahan sarvasja 
prabhavah: „Jsem původem všeho.“ Mat-
tah sarvan pravartaté: „Vše pochází ze Mě.“ 
Iti matvá bhadžanté mán budhá bháva-
samanvitáh: „Ti, kdo jsou skutečně učení, 
vědí, že Já jsem zdrojem všeho, a proto se 
stávají Mými oddanými.“

Také Brahma-sanhitá (5.1) uvádí:
íšvarah paramah krišnah
sač-čid-ánanda-vigrahah

anádir ádir góvindah
sarva-kárana-káranam

„Svrchovaný Bůh je Krišna, jenž vlastní 
věčnou podobu blaženosti a poznání.“ 
Existuje mnoho bohů či vládců, ale Kriš-

na je Nejvyšší Bůh. Nikdo není nad Ním. 
Proto je anádi, bez počátku. My všichni 
máme počátek, ale On žádný nemá, pro-
tože je sám počátkem všeho (ádih). Je 
známý jako Góvinda, neboť je zdrojem 
veškeré radosti a příčinou všech příčin 
(sarva-kárana-káranam).

Nyní se někdo může zeptat: „A jak mám 
svou mysl zaměřit na Bhagavána?“

Bhágavatam odpovídá šrótavjah: „Musíš 
o Něm naslouchat.“

„Komu mám naslouchat?“

Nejlepší osobou, které můžeme naslou-
chat, je Krišna samotný, jenž sám sebe 
laskavě vysvětluje v Bhagavad gítě. Dejme 
tomu, že se chcete dozvědět něco o mně. 
Můžete se zeptat nějakého přítele, a ten 
vám o mně může povědět to či ono. Když 
se vám ale popíši já sám, je to dokonalé. 
Podobně jestli chcete znát Nejvyššího 
Pána, Osobnost Božství, nejlepší způsob je 
naslouchat přímo Jemu. Pokud však tuto 
metodu odmítnete a pokusíte se Boha po-
znat pomocí spekulace, nebudete úspěšní, 
neboť vaše smysly a mysl jsou nedokonalé.

Další proces, který Bhágavatam do-
poručuje, je zpívání (kírtitavjaš ča). 

Pokud jen nasloucháte o Krišnovi, ale 
neopakujete ostatním, co jste slyšeli, váš 
pokrok v poznání Boha nebude tak rych-
lý. Všechno, co slyšíte nebo čtete, byste 
měli vysvětlit ostatním. To je dokonalost. 
Z toho důvodu jsme také založili časopis 
Zpátky k Bohu. Naši studenti mohou 
každý den naslouchat a číst o Krišno-
vi, a pak musí přemýšlet a napsat něco 
o vědě vědomí Krišny. A je přirozené, že 
když někdo o Krišnovi píše a mluví, musí 
na Něho také myslet (dhjéjah). Nakonec 

Bhágavatam doporučuje uctívání Pána 
(púdžjah). Proto žádáme, aby lidé pravi-
delně navštěvovali chrámy a uctívali Bož-
stva, která v nich sídlí.

V Bhágavatamu se tedy píše, že bychom 
měli s neodchylující se pozorností naslou-
chat o Pánu, zpívat o Něm, myslet na Něho 
a uctívat Ho. A to vše by se mělo provádět 
nitjadá, pravidelně. Tak vypadá proces 
bhakti jógy. Každý, kdo si ho osvojí, může 
porozumět Absolutní Pravdě. To jasně 
prohlašuje tento verš Šrímad Bhágavatamu.

(pokračování příště)
Dharma: Cesta transcendence ❧

V Bhágavatamu se tedy píše, že V Bhágavatamu se tedy píše, že 
bychom měli s neodchylující se bychom měli s neodchylující se 
pozorností naslouchat o Pánu, pozorností naslouchat o Pánu, 
zpívat o Něm, myslet na Něho zpívat o Něm, myslet na Něho 
a uctívat Hoa uctívat Ho
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ZKOUMÁNÍ KOŘENŮ DUCHOVNÍ KULTURY

MUŽI a ŽENY
 V DUCHOVNÍ KULTUŘE
LEKCE DRUHÁ: DŮLEŽITOST HIERARCHIE
Původní význam slova v řečtině 
znamená Boží řád. Hierarchii stvořil 
Krišna a je určena k ochraně živých 
bytostí. Na vrcholu této hierarchie je 
Krišna. Pokud je Krišna odstraněn, 
stane se z ní systém vykořisťování. 
Řešením je vrátit Krišnu zpět na 
vrchol – nikoliv zbavit se hierarchie!

Například systém varnášramy se stává 
vykořisťujícím, když se zapomene na 
Krišnu nebo pokud si muži nejsou vědo-
mi Krišny, jsou ženy zneužívány. Muži 
mají velkou odpovědnost být si Krišny si 
vědomými vůdci v rámci rodiny a společ-
nosti jako celku.

Kdo vede – muži, nebo ženy?
Na transcendentální úrovni je Krišna 

jediný muž, nejvyšší poživatel a vládce 
a všechny živé bytosti jsou ženské povahy 
a určeny k Pánovu požitku. Pánova ener-
gie blaženosti se zjevuje jako Šrímatí Rád-
hárání. Ona je největší odbornicí na to, jak 

potěšit Pána, ovládá Ho svým obětavým 
a bezpodmínečným odevzdáním se.

Stejný princip v převráceném odrazu 
existuje mezi muži a ženami – muži jsou 
určeni k tomu, aby vládli a vedli, a ženy 
mají být energií pro muže. Čím zkušenější 
je žena v tom, jak se stát příznivým zdro-
jem energie pro muže, tím víc se nepřímo 
stává vládkyní mužů.

„Jsou-li ženy jako třída takto chráně-
ny, představují pro muže vždy příznivý 
zdroj energie.“ (ŠB 4.21.4)

„Žena je vlastně pokládána za energii 
muže. Za každým velkým mužem v his-
torii stála buď matka, nebo manželka.“ 
(ŠB 4.26.15)

„Velice miloval svou manželku Barhiš-
matí a jejich vzájemná láska s přibýva-
jícími dny rostla. Královna mu svým 
ženským chováním – tím, jak se strojila, 
jak chodila, vstávala, usmívala se a smála 
či jak se rozhlížela kolem sebe – dodáva-
la energii, a proto se zdálo, že i když je 

velmi pokročilý, je jejím ženským jedná-
ním zcela okouzlen. Choval se k ní stejně 
jako obyčejný muž, ale ve skutečnosti byl 
velkou duší.“

Význam: (...) K takovému životu plné-
mu neustálé ostražitosti člověk potřebuje 
povzbuzení od své ženy. Určité třídy var-
nášrama dharmy, jako jsou bráhmanové 
a sannjásí, povzbuzení od opačného po-
hlaví nepotřebují. Kšatrijové a grihasthové 
však potřebují, aby je manželky povzbuzo-
valy, a oni tak mohli řádně vykonávat své 
povinnosti. Grihastha či kšatrija nemůže 
náležitě plnit úkoly, aniž by se stýkal se 
svou ženou. 

Samotný Šrí Čaitanja Maháprabhu 
uznal, že grihastha musí žít s manželkou. 
Kšatrijové měli dokonce dovoleno mít 
mnoho manželek, které je povzbuzovaly 
při vykonávání vládních povinností. V ži-
votě karmy a politiky je společnost laskavé 
manželky nezbytná. 

Mahárádža Prijavrata proto za účelem 
náležitého plnění svých povinností vy-

Pánova energie blaženosti se Pánova energie blaženosti se 
zjevuje jako Šrímatí Rádháránízjevuje jako Šrímatí Rádhárání
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užíval společnosti své laskavé manželky 
Barhišmatí, která vždy věděla, jak svého 
vznešeného manžela potěšit vkusnými šaty, 
úsměvy a projevy svého ženství. Vždy ho 
povzbuzovala, a on proto vykonával své 
vládní povinnosti velice dobře. 

V tomto verši je dvakrát použito slovo 
iva pro vyjádření toho, že Mahárádža Pri-
javrata jednal stejně jako poslušný manžel, 
a proto se zdálo, že ztratil smysl pro lid-
skou zodpovědnost. Ve skutečnosti si však 
byl plně vědom svého postavení jakožto 
duše, přestože se zdánlivě choval jako pod-
dajný karmí manžel. (ŠB 4.26.15)

Žena je v rámci duchovní kultury pří-
znivým zdrojem energie pro muže. Je to 
veliká zodpovědnost! Pouze bráhmanové 
a sannjásí nepotřebují tento ženský přízni-
vý zdroj energie pro své povzbuzení. Žena 
mu musí být podřízena: „v pozadí“ – ne 

„vedle něho“ nebo „v popředí“... Tento prin-
cip existuje v rodinném životě, ve vedení 
fi rem a ve společnosti jako celku.

„Čjavana Muni byl velmi popudlivý, ale 
Sukanjá ho přijala za manžela, a proto 
s ním jednala ohleduplně, s ohledem na 
jeho rozpoložení. Jelikož znala jeho mysl, 
sloužila mu, aniž by byla zmatena.“

Význam: Zde je naznačeno, jak má vy-
padat manželský vztah. Povahou vznešené 
osobnosti, jako byl Čjavana Muni, je, že 
chce mít vždy navrch a nedovede se niko-
mu podřídit. Čjavana Muni byl tedy velmi 
popudlivý. Jeho žena Sukanjá chápala man-
želův postoj a chovala se k němu podle toho. 

Chce-li být jakákoliv žena se svým man-
želem šťastná, musí se snažit pochopit jeho 
povahu a těšit ho. To bude její vítězství. 
Vidíme to i na příkladu vztahů Pána Kriš-
ny a Jeho různých královen – přestože se 
jednalo o dcery velkých králů, vystupovaly 
před Ním jako Jeho služebné. Žena se 
musí ke svému manželovi vztahovat tímto 
způsobem, bez ohledu na to, jak vznešené 
je její postavení – musí být připravená 
plnit jeho nařízení a těšit ho za všech okol-
ností. Pak bude její život úspěšný. 

Když bude stejně popudlivá jako její 
manžel, je jisté, že to naruší jejich rodinný 
život a nakonec ho možná i úplně zničí. 
V moderní době se manželka nikdy ne-
chce podřídit a rodiny se rozpadají i při 
sebemenší neshodě – žena či muž využijí 
zákona o rozvodu. Podle védských zákonů 
však nic takového jako rozvod neexistuje 
a žena musí být vychována tak, aby se do-
vedla podřídit vůli svého manžela. 

Lidé na Západě tvrdí, že to pro manželku 
znamená přijmout otrockou mentalitu, ale 
ve skutečnosti tomu tak není; je to takti-
ka, kterou může žena dobýt srdce svého 
manžela, byť by byl sebevíce popudlivý či 
krutý. V tomto případě jasně vidíme, že 
i když Čjavana Muni nebyl vůbec mladý, 
ale naopak byl natolik starý, že by Sukanjá 

mohla být jeho vnučkou, a navíc byl 
velmi popudlivý, Sukanjá – nádherná 
a mladá dcera krále – se mu přesto 
podřídila a snažila se ho ve všech 
ohledech potěšit. Byla tedy věrnou 
a počestnou manželkou. (ŠB 9.3.10)

V materialistické společnosti ženy 
moderního světa soupeří s muži a již 
nesouhlasí s tím, že budou energie 
mužů. To má vážné sociální dopady:

pro muže
mužské ego se důrazně ohra- ▶
zuje proti této konkurenční 
náladě žen
obtíže a vážné poruchy vztahů  ▶
na všech úrovních – v manžel-
ství a rodinném životě, ve vedení 
fi rem a ve společnosti jako celku
oslabuje muže, protože již nemají ten- ▶
to zdroj příznivé ženské energie
ztrácejí své mužské a hrdinské vlast- ▶
nosti vedení a rozvíjejí více ženské 
vlastnosti
letargie, lenost, deprese, nedostatek  ▶
inspirace a motivace, nejistota

pro ženy
jsou zklamané, protože jednají proti  ▶
své povaze

„(...) Přestože žena nesmírně ráda vidí, 
když se plní její vlastní plány, nevinně 
následuje pokyny, které jí někdo – zvláš-
tě její manžel – dává. Tak může být vy-
chována pro vyšší cíle. Žena si od přírody 
přeje následovat muže; je-li tedy muž 
ušlechtilý, žena může být vychována pro 
ušlechtilý cíl.“ (ŠB 6.18.46)

nebude se jí dostávat emocionální  ▶
podpory od muže, o kterou usiluje
vyvine mužské vlastnosti a krásné  ▶
ženské vlastnosti jsou ztraceny

pro společnost jako celek
rodinná jednotka bude stále více ne- ▶
stabilní a nakonec se rozpadne
muži a ženy jsou si stále více podobní ▶
ztrácíme hrdinné mužské vlastnosti  ▶
a krásné ženské vlastnosti
společenský život je stále více  ▶
v nerovnováze
nedostatek dobrých mužských vůd- ▶
čích schopností

Ženská energie je velmi silná. Je buď pří-
znivým a povznášejícím zdrojem energie, 
nebo je matoucí a degradující.

„Ženy mají dvojnásobný hlad, čtyř-
násobný stud, šestinásobnou odvahu 
a osminásobný chtíč ve srovnání s muži.“ 
(Čánakja Pandit)

Příklady ze šástry, které ilustrují sílu 
ženské energie:

„Princ Ágnídhra je dalším příkladem, 
neboť stačilo, aby zaslechl cinkání zvonků 

na kotnících Apsary Púrvačitti, a jeho po-
zornost se ihned obrátila k jejím pohybům. 
Stejně jako Višvámitru Muniho upoutalo 
cinkání nákotníčků Ménaky, i princ Ágníd-
hra při zaslechnutí cinkání nákotníčků 
Púrvačitti otevřel oči, aby viděl její krásné 
pohyby, když kráčela.“ (ŠB 5.2.5)

„Gandharva Višvávasu letěl po obloze 
a přitom viděl Dévahúti, jak si hraje 
s míčem na střeše paláce. Hra s míčem 
byla také rozšířená, ale aristokratické 
dívky si nehrály na veřejných místech. 
Hra s míčem a podobné radovánky neby-
ly určeny pro obyčejné ženy a dívky – ta-
kovým zábavám se mohly věnovat jedině 
princezny, jako byla Dévahúti. 

Je zde uvedeno, že ji Višvávasu viděl 
z letícího letadla. To znamená, že palác 
byl velmi vysoký, neboť jak jinak by ji 
někdo mohl vidět z letadla? Gandhar-
va Višvávasu ji viděl tak jasně, že byl 
poblouzněn jejím půvabem a cinkáním 
jejích nákotníčků, a omámený zvukem 
a krásou spadl na zem. Kardama Muni 
popsal tuto událost tak, jak o ní sám sly-
šel.“ (ŠB 3.22.17, význam)

Atmosféra v chrámu nebo ve společnosti 
jako celku závisí na čistotě a vědomí žen. 
Ženy vedou ve společnosti svou energií, ne 
tím, že jsou vpředu!

Jsou jako například páteř v těle – je 
nejdůležitější částí, která drží celé tělo. Je 
vzadu, zepředu není vidět. Pokud chce být 
páteř vpředu, tělo je vzhůru nohama! Muži 
jsou jako hlava, ženy jsou jako páteř.

Závěr
Jakmile naši muži pochopí důležitou 

úlohu ženy jako příznivého zdroje energie 
pro ně, pak bude velmi zřejmé, že muži 
mají tento důležitý zdroj příznivé energie 
chránit a pečovat o něj plněním potřeb žen 
a poskytováním péče a ochrany – v rodin-
ném životě a v játře jako celku.

„Tam, kde jsou ženy ctěny, bohové jsou 
potěšeni; ale tam, kde ctěny nejsou, žád-
ný posvátný obřad neposkytuje výsledky.“ 
Manu samhitá (3.56) ❧

Hej 
fešáku!

Védské varování:

muži jsou jako máslo
ženy jsou jako oheñ
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„Šrí Čaitanja Maháprabhu řekl: 
‚V tomto věku Kali je Krišna 
projevený ve dvou podobách – 
jako dřevo a voda. Tím, že dává 
podmíněným duším možnost vidět 
dřevo a koupat se ve vodě, jim 
napomáhá k osvobození.‘
Pán Džagannátha je samotný 
Nejvyšší Pán v podobě dřeva a řeka 
Gangá je samotný Nejvyšší Pán 
v podobě vody.“

Ano, Ratha játrá, festival Pana Džagan-
nátha, je nedílnou součástí sankírtanového 
hnutí Pána Čaitanji. Sankírtan, společné 
zpívání svatých jmen Krišny, je dokonale 
projeven při festivalu Pána Džagannátha.

Pan Čaitanja kladl velký důraz na 
pečlivé přípravy festivalu, aby byl Pán 
Džagannáth spokojený s každým i sebe-
menším detailem. Sám pak s ostatními 
oddanými dokonale vyčistil chrám 
v Gundíči, kde Pán Džagannáth odpo-
čívá několik dní, než se opět vrátí do 
hlavního chrámu. V den Ratha játry Šrí 
Čaitanja Maháprabhu svolal všechny 
oddané, aby mohli společným zpíváním 

Hare Krišna mahá mantry těšit Pána 
Džagannátha.

V Čaitanja čaritámritě je Ratha játrá po-
psána a vysvětlena následovně.

Jakákoliv služba při Ratha játře vyvolává 
milost Pána: „Král Pratáparudra se během 
přepravy Pána z trůnu na vůz osobně za-
pojil do Jeho služby tím, že zametal cestu 
koštětem se zlatou násadou. 

Král kropil cestu vodou navoněnou 
santálem. Přestože vlastnil královský trůn, 
věnoval se této obyčejné službě Pánu Dža-
gannáthovi.

I když byl král tou nejvznešenější vá-
ženou osobou, přesto pro Pána přijal tu 
nejobyčejnější službu; tak se stal vhodným 
uchazečem o získání Pánovy milosti. 

Když Šrí Čaitanja Maháprabhu viděl 
krále při tak obyčejné službě, velmi Ho to 
potěšilo. Pouhým konáním této služby král 
obdržel Pánovu milost.” 

Upřímná snaha
„Student vědomí Krišny musí obdržet 

milost Šrí Čaitanji Maháprabhua a potom 
bude jeho oddaná služba rychle úspěšná. 
To byl případ krále Pratáparudry. Od-

daný musí získat pozornost Šrí Čaitanji 
Maháprabhua a malá služba vykonaná 
s upřímnou snahou Pána přesvědčí, že je 
tím pravým uchazečem o návrat domů, 
zpátky k Bohu. Mahárádža Pratáparudra 
ze začátku neměl možnost se se Šrí Čai-
tanjou Maháprabhuem setkat, ale když 
Pán uviděl, jak král slouží Pánu Džagan-
náthovi jako metař, stala se Pánova milost 
vůči králi nezvratitelnou skutečností. 
Když Mahárádža Pratáparudra sloužil 
Pánu oblečený jako vaišnava, Pán se ho 
ani nezeptal, kdo je. Místo toho se nad 
ním slitoval a objal ho.“

Zdobení vozu
„Všichni žasli, když viděli výzdobu vozu. 

Vůz vypadal jako právě vyrobený ze zlata 
a byl vysoký jako hora Suméru. 

K ozdobám patřila třpytící se zrcadla 
a stovky čámar (bílých ovívadel z jačích 
ohonů). Na vrcholu vozu byl čistý balda-
chýn a překrásná vlajka. 

Vůz byl ozdobený také hedvábnými 
látkami a různými obrázky a zvonilo na 
něm mnoho mosazných zvonů, gongů 
a rolniček.“

JUBILEJNÍ 10. RATHA JÁTRÁ

v Praze v neděli 16. 7. 2017v Praze v neděli 16. 7. 2017
Nejoblíbenější festival Šrí Čaitanji Maháprabhua a Jeho oddaných!
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Cílem festivalu je potěšení 
Pána Džagannátha

„Pán Džagannátha vystoupil na vůz, aby 
prováděl zábavu, kterou je slavnost Ratha 
játrá, a Jeho sestra Subhadrá spolu se star-
ším bratrem Balarámou nastoupili na další 
dva vozy. 

Jak Pán Džagannátha jel na svém voze 
a sledoval krásu po obou stranách, naplňo-
valo to Jeho mysl štěstím.“

Tažení vozu
„Těm, kdo táhnou vůz, se říká gaudové. 

Tito gaudové vůz táhli s velkou radostí. 
Vůz však jel někdy rychle a někdy 
pomalu. 

Někdy se vůz zastavil a nehnul se, ani 
když všichni silně táhli. Vůz se tedy pohy-
boval vůlí Pána, a ne silou nějakého oby-
čejného člověka.“

Šrí Čaitanja si cení všech, kdo 
se účastní sankírtanu

„Zatímco vůz stál, Šrí Čaitanja Mahá-
prabhu shromáždil všechny své oddané 
a vlastnoručně je ozdobil květinovými gir-
landami a santálovou pastou. 

Pán dal girlandy a santálovou pastu také 
těm, kdo prováděli sankírtan.“ 

Popis sankírtanu
„Ti, kdo prováděli kírtan, byli rozděleni 

do čtyř skupin a celkem jich zpívalo dvacet 
čtyři. V každé skupině byli také dva hráči 
na mridangu, což je osm dalších osob. 

Čtyři skupiny zpívaly a tančily před Pá-
nem Džagannáthem, jedna po Jeho levé 
straně, jedna po pravé a ještě jedna vzadu. 

Dohromady bylo sedm sankírtanových 
skupin a v každé hrály dvě mridangy. 
Celkem jich tedy hrálo čtrnáct najednou, 
což vytvářelo ohlušující zvuk, při kterém 
všichni oddaní šíleli. 

Všichni vaišnavové se sešli dohromady, 
jako když se shluknou mraky, a ve velké 
extázi zpívali svatá jména. Z očí jim při-
tom tekly slzy jako déšť. 

Sankírtanová vibrace naplňovala tři 
světy a nikdo neslyšel žádný jiný zvuk ani 
hudební nástroj než sankírtan. 

Pán Čaitanja Maháprabhu procházel 
všemi sedmi skupinami a zpíval svatá 
jména ‚Hari, Hari!‘. S rukama nad hlavou 
křičel: ‚Sláva Pánu Džagannáthovi!‘

Pán Šrí Čaitanja Maháprabhu tehdy 
projevil další mystickou sílu tím, že své 
zábavy prováděl ve všech sedmi skupinách 
zároveň. 

Každý říkal: ‚Pán Čaitanja Maháprabhu 
je přítomný v mé skupině a nikam jinam 
nejde. Tak udílí svou milost nám.‘“

Výsledek sankírtanu
„Pána Džagannátha sankírtan nesmír-

ně potěšil, a tak zastavil svůj vůz, aby se 
mohl dívat. 

Nechť je oslavován Nejvyšší Pán, Osob-
nost Božství, Šrí Krišna Čaitanja, který 
tančil před vozem Šrí Džagannátha! Jeho 
tančení ohromilo celý vesmír a žasl i sa-
motný Pán Džagannátha.

Král Pratáparudra při pohledu na san-
kírtan také žasl. Zcela ustrnul a upadl do 
extáze lásky ke Krišnovi.“

Milý oddaní a přátelé,
přijměte proto prosím pozvání na tento 

slavný, dvoudenní festival a nenechte si 
ujít milost a požehnání Šrí Čaitanji Mahá-
prabhua a Pána Džagannátha.

V sobotu 15.7. proběhne v Harinám 
Mandiru od 14 hodin Festival svatého 
jména – příprava na den D, vzpomínání, 
opěvování, sloužení a sdružování se!

Celý tým oddaných zodpovědných 
za organizaci Ratha játry je v plném 
nasazení a dychtivě čeká na vaši pomoc 
a spolupráci.

Zapojit se můžete např. v následu-
jících službách:

rozdávání a přípravě prasádam – • 
Food for Life
příprava stanového městečka• 
hledáme malířky malování henny • 
na ruce
závěrečný úklid na náměstí po • 
festivalu
příprava květinové výzdoby • 
v sobotu 15.7.
a další…. :)• 

Jakákoliv vaše pomoc a služba je 
vítána.

Nezdráhejte se a kontaktujte nás! 
Tel. 603 205 991 nebo 
rathayatra.prague@gmail.com.

Případný fi nanční příspěvek pošlete 
na č.ú. 2000905474 / 2010, nebo 
osobně Nílovi Mádhavovi dásovi. ❧
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Aruddha déví dásívzdělávání

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
BĚHEM PRVNÍCH LET ŽIVOTA

Do pěti let věku jsou děti silně 
ovlivňované chováním starších 
lidí doma a napodobují všechno, 
co se děje kolem nich. Tyto první 
roky vytváří základy pro celý jejich 
život, a když se podíváme na to, 
jakou výchovu dítě mělo během 
těchto klíčových prvních pěti let, 
můžeme skoro předpovědět, jaké 
vlastnosti bude mít jako dospělý. 
V ISKCONu vidíme mnoho příkladů 
dětí, které byly vychovávané v Krišny 
si vědomém prostředí od počátku 
svého života a které jsou teď 
zdrojem inspirace pro ostatní.

Formální vzdělávání dětí začíná v pěti 
letech, ať už jdou do veřejné školy, guru-
kuly, nebo jsou vyučované doma svými 
rodiči. Co ale s těmi roky před formálním 
vyučováním? Jak můžeme vytvořit Krišny 
si vědomé prostředí pro kojence, batolata 
a předškoláky?

Protože se děti v této věkové kategorii 
učí nejvíce napodobováním, prvním 
krokem je vytvořit domácí atmosféru 
přetékající vědomím Krišny. Měla by 
tu být neustále přítomná vibrace sva-

tého jména i Krišna kathá a stejně tak 
i oddané činnosti jako uctívání Božstev, 
rozdávání prasádam a kázání. Všechny 
smysly našich dětí tak budou zaměstnané 
v Krišny si vědomých činnostech – budou 
jim naslouchat, sledovat je a účastnit se 
jich. Bezpochyby pak budou dělat pokrok 
rychle a snadno.

Jak využít dětskou touhu po hře
Prabhupáda říkal, že malé děti jsou ne-

vinné a mají tendenci si hrát. Když jejich 
hru povedeme Krišny si vědomým smě-
rem, budou rychle dělat pokrok.

Nemluvňata můžeme obklopit Krišny 
si vědomými znaky a zvuky, jako jsou 
zpívání svatého jména (naživo nebo z CD) 
a obrázky Krišny strategicky umístěné 
tak, aby na ně snadno dohlédla. Můžeme 
se také oblékat jako vaišnavové s tilakem 
a kantimálou a vyprávět jim o Krišnovi, 
i když ještě můžou být příliš malá na to, 
aby všechno pochopila. Můžeme pro ně 
najít hračky spjaté s vědomím Krišny. Mů-
žeme je krmit naším mateřským mlékem 
a ve chvíli, kdy už přijímají pevnou stravu, 
jim můžeme doma vařit místo toho, aby-
chom je krmili dětskou výživou koupenou 
v obchodě.

Pro batolata a předškoláky, kromě 
udržování domova klidného, čistého a vě-
domého Krišny, můžeme vymyslet různé 
Krišny si vědomé vnitřní i venkovní hry. 
Doma jim můžeme dát na hraní třeba 
kostky, modelínu, dětské nádobí a různé 
další bezpečné věci a inspirovat je, aby na-
podobovali chrámový život hrou na uctí-
vání, vaření a nabízení. Můžeme je také za-
městnat v různých uměleckých projektech, 
jako je tvorba festivalových pohlednic 
a pomůcek k hrám, nebo výroba šperků 
a práce s korálky. Můžeme jim vyprávět 
nebo číst příběhy o Krišnovi z dětských 
a obrázkových knížek nebo z Prabhupádo-
vy Krišna knížky a Šrímad Bhágavatamu. 
Můžeme s nimi zpívat a hrát na jednodu-
ché nástroje a na festivalech je zapojit při 
přípravě výzdoby, při vaření a dát jim malé 
role v divadelních hrách.

Batolata také mohou napodobovat uctí-
vání Božstev se svými panenkami Krišny. 
V Boise máme čtyřletou oddanou Vrindu, 
která si celý den hraje se svými panenkami 
Krišny a Balaráma. Její maminka jí neku-
puje žádné další hračky, ale místo toho s ní 
chodí jednou týdně na nákup, aby našly 

další věci, kterými může své panenky zdo-
bit. Když jsem přišla k nim domů, viděla 
jsem panenky každý den jinak ozdobené 
a namalované. Vrindina maminka jí pro 
ně pomáhá vyrábět korálkové náhrdel-
níky, nákotníčky a náramky. Má mnoho 
různých druhů oblečení, turbanů, šperků 
a nádherných mašlí. Každé ráno dělá Vrin-
da pro Krišnu a Balaráma mangala árati 
a pak Je bohatě ozdobí květinami a dalšími 
parafernáliemi a nabídne Jim jídlo. 

Poté obejde komunitu oddaných, aby 
k sobě domů pozvala maminky s dětmi 
na srngára árati a guru púdžu. Pouští 
nahrávku modlitby „Góvindam“, ukáže 
svým Božstvům zrcadlo a udělá další árati 
s kírtanem. Jak sama holčička, tak i její 
maminka mi řekly, že při tom zažívají stej-
né pocity, jako mají v chrámu. Každý den, 
když se jde Vrinda podívat do „velkého 
chrámu“ na Božstva Rádhá Bankébihárí, 
prohlíží si chrámová Božstva velmi pozor-
ně a hledá při tom nápady, jak své panenky 
udělat stejně krásné. Občas mě poprosí 
o paví pírko nebo nový kousek látky, aby 
mohla vyrobit turbany. Někdy si se mnou 
hraje na Dámódara lílu (ona je jako matka 
Jašódá a já Krišna – díky tomu, že se stará 
o Krišnu a Balaráma, se vidí jako Jejich 
maminka). 

Zbytek dne poslouchá příběhy o Krišnovi 
(některé z nich umí velmi podrobně vyprá-
vět), učí se číslice a písmena, hraje si s ostat-
ními dětskými oddanými v komunitě, nebo 
se účastní chrámových programů. Když má 
chuť na nějakou svačinku, sušenky, koláčky 
nebo dokonce cukrátka, maminka jí tuhle 
touhu hned splní tím, že je připraví doma 
a jako prvnímu je nabídne Krišnovi.

Děti vychovávané v takovémhle prostře-
dí neznají nic než Krišnu a jsou šťastné 
a klidné. Prabhupáda zdůrazňoval, že dát 
našim dětem vědomí Krišny je ve skuteč-
nosti „opravdové vzdělání“. Ve své lekci při 
příjezdu do Dallasu 3. dubna 1975 zmínil: 

„Když se jednoduše naučíme, jak uctívat 
Krišnu, jak Ho potěšit, jak Ho pěkně ob-
lékat, jak Mu nabízet dobré jídlo, jak Ho 
zdobit šperky a květinami, jak Mu vzdávat 
uctivé poklony, jak zpívat Jeho jméno, 
když jednoduše myslíme tímto způsobem, 
tak bez jakéhokoliv takzvaného vzdělávání 
se staneme dokonalou osobou ve vesmíru. 
Tohle je vědomí Krišny. Nevyžaduje vzdě-
lávání stylu A-B-C-D. Vyžaduje jednoduše 
změnu vědomí. Když jsou tedy tyhle děti 

9. část

Můžeme pro ně najít hračky Můžeme pro ně najít hračky 
spjaté s vědomím Krišnyspjaté s vědomím Krišny
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vyučované od samého začátku 
jejich života... My jsme měli tu 
příležitost být svými rodiči tak-
hle vychovávaní.“

Venku můžeme naše děti in-
spirovat k hraní Krišny si vědo-
mých her. V dopise svému žáku 
Stókakrišnovi dásovi (13. červ-
na 1972) Prabhupáda napsal: 

„Děti by měly být vždycky vyu-
čované tak, že využijeme jejich 
hravé nálady a budeme je učit 
hrát Krišna hry, jako je předstí-
rání, že jsou pasáčkové, krávy, 
pávi nebo démoni, a když pak 
takovým způsobem neustále 
myslí na Krišnu tím, že si hrají, 
jako by opravdu byly v osobní 
společnosti Krišny, stanou se 
velmi rychle vědomé si Krišny.“

Dobré jsou také sporty, jako 
je plavání a zápasení, a dají se 
udělat vědomé Krišny tím, že 
budeme dětem připomínat 
Krišnovy zábavy ve Vrindávanu, 
jako byly Jeho zábavy v řece Ja-
muně, nebo Jeho utkání s Kan-
sovými muži v Mathuře. Můžou 
si také hrát na souboje s mečem, 
lukem a šípem nebo skupinové 
zápasy z Mahábháraty, Rámája-
ny nebo z Krišnových zábav.

Nenechte je plýtvat 
časem

Můžeme najít spoustu dalších 
způsobů, jak naše děti během jejich citli-
vých let zaměstnat ve službě Krišnovi. Pro 
mnoho rodičů je ale skutečná výzva to, jak 
je zaměstnat tak úplně, že nebudou ztrácet 
svůj čas s povrchními věcmi. Prabhupáda 
během proslovu při své ranní procházce 
(5. ledna 1974) popsal tendenci materia-
listů plýtvat časem svých dětí: „V tom je ta 
potíž. Na té viduh svártha-gatin hi višnun. 
Protože jsou to darebáci, nevědí, jak využít 
čas, co je cílem života, kam máte jít. Tyhle 
věci oni nevědí. Takže musí mrhat časem. 
Stejně jako dítě. Ztrácí svůj čas tolika způ-
soby. Je povinností rodičů, ochránců, syn-
chronizovat jeho činnosti tak, aby nemu-
selo ztrácet čas. To je povinnost ochránců. 
Stejně tak tihle darebáci ztrácí čas. Vy je 
musíte zaměstnat ve vědomí Krišny. Pak 
bude jejich čas využitý.“

Udržet vaše děti zaměstnané samozřejmě 
vyžaduje jak trpělivost, tak toleranci. Ty obě 
nám občas dojdou. Abych mohla zajistit, že 
jsou moje děti zaměstnané neustále, brala 
jsem je s sebou všude, kam jsem šla já – na 
domácí programy, harinámy, na rozdávání 
knížek, festivaly, průvody Ratha játrá, na 
dovolenou v jiných chrámech i na kaza-
telské programy ve školách a městských 
parcích. I když byly děti ještě příliš malé na 

to, aby se mohly plně zapojovat, měly na ně 
tyhle aktivity dobrý vliv, protože díky nim 
rozvíjely náklonnost k oddané službě a zís-
kaly příznivou společnost.

Měli bychom posílat naše děti 
do školky?

Názory rodičů na to, zda děti posílat 
nebo neposílat do školek neoddaných, se 
různí. Obzvlášť v Indii je velká tendence 
posílat děti do školy už od jejich dvou let. 

Není nutné tlačit naše děti rychle pryč 
z domu a do školy jenom proto, že to děla-
jí ostatní rodiče. Obzvlášť v prvních letech 
života děti od svých rodičů potřebují tolik 
pozornosti, kolik je jen možné. Nemusíme 
být nijak zvlášť kreativní na to, abychom 
je udrželi šťastné; můžeme je jednoduše 
nechat napodobovat nás při našich kaž-
dodenních činnostech. Děti se v tomto 
věku učí hrou, většinou napodobováním. 
Můžeme hrát Krišna hry a střídat se s nimi 
v tom, kdo hraje matku Jašódu a kdo Kriš-
nu a Balaráma.

Pokud ale chceme naše batolata posílat 
do školky, je důležité, aby ta škola byla 
vědomá si Krišny. Děti se v tomto věku 
posouvají od hraní pouze se svými rodiči 
i k poznávání ostatních dětí svého věku 

a interakci s nimi, pokud 
k tomu mají příležitost. Ba-
tolata jsou obecně moc malá 
na to, aby byla formálně 
vychovávaná nebo káraná 
za nesprávné chování, daří 
se jim ale dobře, když se 
jim poskytne prostředí, kde 
mohou napodobovat to, co 
dělají ostatní. Pokud jsou 
s oddanými, budou napo-
dobovat činnosti oddaných, 
jako je služba, vaření nebo 
zpívání a tančení pro Krišnu. 
Když jsou s dětmi, které jsou 
neposlušné a nevychované, 
budou také neposlušná a ne-
vychovaná. Děti jsou jako 
houby a nasají jakékoliv zvy-
ky a jazyk, které vidí.

Mnoho z nás vidělo bato-
lata, jak napodobují vaření 
svých maminek tím, že „jako“ 
válí čapátí nebo míchají dál. 
Napodobují i árati nebo staví 
chrámy z kostek a modelíny. 
Když ale děti tohoto věku 
stráví několik hodin ze své-
ho dne v materialistickém 
prostředí, budou pak napo-
dobovat činnosti materialistů. 
Jakmile se jednou zkazí, bude 
těžké je napravit. 

Budoucnost našich dětí 
můžeme předvídat podle 
toho, jak byly vedené v prv-

ních pěti letech života. I ti lidé, kteří ob-
drželi duchovní výchovu, můžou později 
poklesnout na světskou cestu, ale v určitou 
chvíli se stejně nakonec vždycky vrátí ke 
svému duchovnímu výcviku z dětství. Na 
druhou stranu, když v dětství měli pouze 
materialistickou výchovu, bude pro ně ob-
tížnější později v životě přijmout principy 
vědomí Krišny rychle a snadno. 

Šríla Prabhupáda píše: „Šríla Džíva 
Gósvámí v této souvislosti poznamenává, 
že každé dítě, kterému bude dáno už v nej-
útlejším dětství ponětí o Pánu, se jistě sta-
ne velkým oddaným Pána, jako byl Mahá-
rádža Paríkšit. Ne každý má to štěstí jako 
Mahárádža Paríkšit, aby mohl vidět Pána 
v lůně své matky, ale rodiče mohou svému 
dítěti takové štěstí dát, pokud si to přejí. 
V mém vlastním životě se odehrála po-
dobná věc. Můj otec byl čistý oddaný Pána, 
a když mi bylo zhruba pět let, daroval mi 
malá Božstva Rádhy a Krišny. Společně 
s mojí sestrou jsme napodobovali obřady 
z nedalekého chrámu Rádhá Góvindy 
a takto jsme si jako děti hráli. 

Díky častým návštěvám tohoto chrámu 
a napodobováním tamních obřadů s mými 
Božstvy na hraní se u mě vyvinula přiro-
zená náklonnost k Pánu. Můj otec pečlivě 

Neznají nic než Krišnu a jsou št ástné a klidnéNeznají nic než Krišnu a jsou št ástné a klidné
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Jeden z mých kolegů v práci z kriminálky patří k pravidelným 
zákazníkům Góvindy Benešov (stejně jako několik dalších po-
licistů). Na konci června bude slavit narozeniny. Včera přišel do 
Góvindy a nadšeně objednal 40 porcí prasádam pro svou „na-
rozeninovou párty“. Chce to nechat dovézt v kyblících přímo na 
oddělení, že už si to sami v čase oběda ohřejí a rozdají :-). Dou-
fám, že díky tomuto počinu budou i další kolegové inspirováni 

„vyšší chutí“ a že se brzy začnou na odděleních zpívat kírtany :-).
Nezávisle na tom jeden z mých dalších kolegů z kriminálky mi 

dnes ráno přinesl dárek. Podává mi do rukou makadamové oříš-
ky, amalaki a zářivě oranžovou obálku. Říkám mu, co blázní, že 
žádné úplatky neberu :-). 

On na to, ať se nebojím, že v obálce peníze nejsou, a ať obálku 
hned otevřu. Po otevření, k velkému překvapení, v obálce nachá-
zím dárkovou poukázku do Góvindy na odběr několika menu 
a dezertů. 

Vysvětlil mi, že mi chtěl udělat radost a dát mi nějaký dárek za 
to, že jsem se 14 dní věnoval jeho synovi, který u nás na počítačo-
vém oddělení vykonával odbornou praxi. 

Říkal, že ví, že alkohol nepiji, žádné maso nejím atd., a tak si 
dlouho lámal hlavu nad tím, co mi má koupit. 

Přišel k závěru, že nejlepší bude, když se zajde zeptat k nám do 
Góvindy. Věděl, že do Góvindy chodívám, že mě tam všichni zna-
jí a že mu určitě někdo poradí. 

Odhodlal se tedy a poprvé vstoupil do Góvindy. Bylo to v ran-
ních hodinách, kdy míváme ještě zavřeno. Přistoupil k paní ve 
výdeji (shodou okolností v ten den tam byla Lílášakti), podrobně 
jí vylíčil situaci a ona mu pohotově poradila, že tou správnou vol-
bou je – dárkový poukaz.

A měla pravdu... Dárek mi udělal velkou radost a ještě větší ra-
dost mám z toho, jak Góvinda a prasádam zduchovňují atmosféru 
mezi mými kolegy, v celém městě a okolí.

Šríla Prabhupáda kí džaj!
Rozdávání prasádam kí džaj!
Góvinda Benešov kí džaj!

Váš služebník
Prija kírti dás

„…Dokonalost lidské civilizace závisí na vědomí Krišny, jež doporučuje uctívání Božstev. Jídla připravená ze zeleniny, obilovin, 
mléka, ghí a jogurtu se obětují Božstvu a potom se rozdávají. Zde můžeme vidět rozdíl mezi Východem a Západem. Lidé, kteří 
přišli zhlédnout Božstvo Gopála, s sebou přinesli všemožné potraviny, aby Mu je obětovali. Přinesli veškeré své zásoby a přišli před 
Božstvo nejen proto, aby sami přijali prasádam, ale také aby ho rozdávali druhým. Hnutí pro vědomí Krišny toto připravování, 
obětování a rozdávání jídla veřejnosti rozhodně schvaluje. Tato činnost by se měla rozšířit po celém světě a zastavit tak hříšné 
stravovací návyky a další jednání vhodné jen pro démony. Démonská civilizace světu nikdy nepřinese mír. A jelikož je jedení tou 
nejpřednější potřebou lidské společnosti, měli by se ti, kdo řeší problémy přípravy a distribuce jídla, poučit od Mádhavéndry Purí-
ho a provádět obřad Annakúta. Pokud lidé budou jíst pouze prasádam obětované Božstvu, stanou se ze všech démonů vaišnavové, 
a když si lidé budou vědomi Krišny, bude si přirozeně vědomá Krišny i vláda. Člověk vědomý si Krišny je vždy velkorysým přejícím 
přítelem všech. Pokud takoví lidé povedou vládu, budou lidé žít bez hříchů a nebudou již démony. Pouze tehdy může ve společnosti 
zavládnout klid a mír.“

C.c. Madhja 4.93, význam

Góvinda Benešov pozitivně působí na policisty,
aneb dějí se věci! :-) 

dodržoval všechny obřady, odpovídající 
mému postavení. Později jsem těchto čin-
ností na nějaký čas zanechal vlivem spo-
lečnosti na škole a na fakultě a úplně jsem 
vyšel ze cviku, ale ještě v době svého mládí 
jsem se setkal se svým duchovním mis-
trem Šrí Šrímad Bhaktisiddhántou Sara-
svatím Gósvámím Mahárádžem a obnovil 
jsem svůj starý zvyk. Božstva, se kterými 
jsem si dříve hrál, jsem nyní začal pravi-
delně uctívat podle všech pravidel a zásad. 

Pokračoval jsem v tom do té doby, 
dokud jsem nepřerušil styky s rodinou, 
a jsem vděčný svému šlechetnému otci za 
to, že mi dal první impuls, který se později 

vyvinul v usměrněnou oddanou službu 
díky Jeho Božské Milosti. Také Mahárádža 
Prahláda doporučoval, aby děti už v raném 
věku získaly ponětí o transcendentálních 
záležitostech, jinak by mohly promarnit 
příležitost, kterou jim dává lidská životní 
podoba, jež je sice stejně dočasná jako 
všechny ostatní, ale zároveň velice cenná.“ 
(Šrímad Bhágavatam 1.12.30, význam)

Modlitba je často první způsob přístupu 
k Bohu, který se děti naučí; je tedy dobré, 
aby rodiče podporovali praktikování svých 
dětí. I velmi malé děti můžeme naučit, 
aby recitovaly jednoduché modlitby před 
jídlem a než jdou do postele. Tříleté dítě 

si umí zapamatovat šlóky z Bhagavad gíty 
jen posloucháním a opakováním toho, co 
slyší od starších sourozenců. Když máme 
víc než jedno dítě, budou sourozenci ve 
společných hrách úplně šťastní.

Je tedy lepší, když můžeme mít svoje 
děti doma nebo v zařízeních pro péči 
o děti vedených oddanými, kde můžou 
naslouchat o vědomí Krišny už od začát-
ku svého života. Pokud taková zařízení 
poskytující péči dětem nejsou dostupná, 
můžeme se pokusit spojit s ostatními ro-
diči v komunitě a zjistit, jestli našim dě-
tem nemůžeme najít kamarády na hraní 
mezi oddanými. ❧
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Po deseti až patnácti letech nepřetržité praxe 
zpívání mantry Hare Krišna by oddaný měl již cítit 
při zpívání extázi...

Pro zasvěcené oddané je džapa povinnou a většinou pravi-
delným druhem harinámu, který praktikují, ale velmi často 
výsledky opakování potřebují ještě zlepšovat.

Nesporným kritériem je, že pro kvalitní džapu je nut-
ný „kvalitní“ čas. Toto kritérium je zaručeno pro oddané 
žijící v chrámu, kde je pro džapu vymezen čas v ranních 
hodinách. Nicméně, bohužel, někteří oddaní jsou zapojeni 
v tomto okamžiku do jiných aktivit, a to je špatné jak pro ně, 
tak i pro svaté jméno. Samozřejmě, že existují 
určité typy služeb, které musí být splněny 
v této době, např. púdžárí ráno jsou před ol-
tářem, ostatní oddaní pracují v kuchyni nebo 
v góšale. Ale zbytek by měl společně zpívat 
Hare Krišna a plně se na to soustředit, protože to je hlavním, ne-li 
jediným znakem jejich pokroku ve vědomí Krišny. Rúpa Gósvámí 
říká, že by to mělo být bráno velice vážně.

Zpravidla mají oddaní zpívat Hare Krišna v sedu. Pokud mají 
tendenci usínat, mohou se posadit na kolena. Ale v každém případě 
by džapa neměla být bojem se spánkem – pokud s ním budete bo-
jovat, pak neposloucháte svaté jméno. Při opakování můžete obchá-
zet Tulasí déví, ale Bhaktivinóda Th ákura a Šríla Prabhupáda také 
doporučují oddaným sedět. V pohybu budete ztrácet pozornost 
a energii na chůzi a orientaci, což je na škodu zpívání. V každém 
případě – budete li chodit nebo sedět – měli byste být soustředění. 
V ideálním případě byste měli sednout, zavřít oči a soustředit se 
plně na vynikající zvukovou vibraci.

Oddaní se často ptají, zda dostatečně naslouchají svatému jménu. 
Rúpa Gósvámí říká, že pokud skutečně posloucháme svaté jméno, 
bude nám to vždy málo. Je to tak sladké, že se stane, že nám nebu-
dou stačit uši a budeme jich chtít mít tisíce.

Po deseti nebo patnácti letech nepřetržité praxe zpívání Hare 
Krišna by oddaný již měl při opěvování cítit extázi. Nicméně, ne-
mám na mysli, že se válí po zemi, ale během džapy je tak spokojen 
se sladkostí svatého jména, že nespí, nemluví s ostatními oddanými, 
není rozptylován, jeho mysl neputuje z jednoho tématu na druhé 
a nevhodné myšlenky o potěšení smyslů mu nepřijdou do hlavy.

Vzniknou-li tyto myšlenky, oddaný je okamžitě vyřadí. Jeden 
oddaný napsal: „Bylo mi řečeno, že džapa – to je ten správný čas 
naplánovat si den.“ To není ten správný čas naplánovat si den! Je 
to čas na zpívání Hare Krišna!

V době, která je určena na džapu, byste měli zpívat mahá man-
tru, a oddaní by měli zažít velkou spokojenost, štěstí a duchovní 
sílu. To je bude provázet po celý den a pomůže jim překonat 
přirozené překážky, které vznikají v rodinném životě, kázání 
a v mnoha dalších oblastech.

Ve Šrímad Bhágavatamu je řečeno, že pouze to může doopravdy 
uspokojit duši. Pokud člověk při opěvování necítí nektar vychá-
zející ze svatého jména, bude mít tendenci hledat jiné způsoby  
uspokojení – sledování fi lmů, fotbalových zápasů, ponoření se do 
toku zpráv z celého světa a rozptylováním se jinými věcmi. To vše 
vede k máji – jemné projevy vedou k hrubým, hrubé k ještě hrub-
ším a pak k poklesnutí.

Vaišnavové, zpívající Hare Krišna řádně, pravidelně a po dlou-
hou dobu, by se měli stát v této oblasti odborníky. Často poslou-
chám, jak oddaní zpívají, aby zjistili, zda správně vyslovují slova. 
V případě, že nemají ve zvyku poslouchat svaté jméno, budou 
opakovat špatně. Já jim naslouchám také, abych zjistil kvalitu opa-
kování. Někteří oddaní zpívají mahá mantru velmi dobře, a jiní 
automaticky, mechanicky, bez náležité pozornosti. Jejich lhostej-
nost se dá vycítit ve zvukové vibraci.

Pokud rozvíjíme připoutanost ke Krišnovi, pak zpíváme s vel-
kou láskou a oddaností. V tomto rozpoložení člověk nemůže 
nemyslet na Krišnu. Chuť svatého jména se stává tak překvapivou 
a příjemnou, že Pán se neliší od svého jména a Jeho podoba při-
tahuje mysl, Jeho hry unáší srdce a mysl, a tím pádem se i oddaný 
jednoduše ponoří do zpívání…

Po pěti, deseti, patnácti letech opakování mantry musíme vidět, 
v jaké fázi tohoto procesu se nacházíme. Pokud nejsme tam, kde 
potřebujeme nebo chceme být, měli bychom nakreslit čáru, aby 
nám pomohla rychle se dostat na požadovanou úroveň, protože 
v každém okamžiku můžeme být na pokraji smrti. V okamžiku 
smrti nemůžeme praktikovat vědomí Krišny, protože to je čas, 
kdy sklízíme plody naší praxe.

Osoby žijící rodinným životem, které nemohou přijít do chrá-
mu, musí také najít kvalitní čas pro dobrou džapu. Nejlepší čas 
na to je brzy ráno, než se děti probudí, než začnete pracovat 
a ponoříte se do denních činností. To znamená, že musíte jít do 
postele dříve. Proto je třeba naplánovat mnoho dalších věcí. Ve 
skutečnosti musíme organizovat a budovat svůj život kolem toho, 
co přispívá k našemu zpívání Hare Krišna. To může být obtížné, 
ale pokud to myslíme vážně, musíme to udělat.

Já často vidím grihasthy, kteří musí jít do práce v 6:00 nebo 6:30 
ráno, a pro ně je velmi obtížné najít si čas na všechno. Nicméně, kaž-
dý by měl mít čas na kvalitní džapu a dopolední program v té či oné 
podobě. Možná bude kratší než v chrámu, ale budete muset vstávat 
brzy, vykoupat se a opakovat čtyři a nebo ještě lépe osm kol, a pak 
plánovat svůj den tak, aby šlo opakovat více kvalitních kol džapy.

Je důležité vytvořit si správné návyky ve vztahu k zpívání teď, 
tak abychom je ve stáří nemuseli měnit. Jinými slovy, pokud jsme 
již získali špatné návyky při zpívání, když oslavíme padesát nebo 
šedesát let, bude už velmi obtížné se jich zbavit. Musíme vyvinout 
a přivést k dokonalosti své dobré návyky při opakovaní džapy 
a používat je k dosažení úplného ponoření se v šestnáct nepřetrži-
tých kol mahá mantry.

Oddaní se často ptají na otázku: „Co mám dělat?“ Jedna z od-
povědí je: „Udělejte si volno a opakujte 64, 108 nebo 192 kol. 
Bude to dobrá zkušenost – pochopit, co je skutečné zpívání, a jak 
zároveň je vaše mysl neklidná. Opakování většího počtu kol vám 
poskytne napojení na svaté jméno, dá sílu a umožní porozumět 
síle a kráse opakování a naslouchání svatému jménu.

Udělejte to! Pokud budete číst tyto řádky a uvědomíte si, že jste 
se chovali přezíravě ke svatému jménu, vstaňte o půlnoci a zpí-
vejte celý den – od půlnoci do půlnoci. Prosím, buďte rozhodní! 
To změní váš život. Obdržíte zážitek, který vám dá sílu, a – téšám 
satata-juktánam – Krišna vám dá pochopení, jak zlepšit zpívání 
a opravit chyby. Zpíváte-li dobře, ukáže vám, jak to dělat ještě lépe.

Z knihy Zpívej ❧

UDĚLE JTE TO!
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Vénu gítáVénu gítá

KAPITOLA DRUHÁ část třetí
Gópí se shromažďují

Slovem kaščit Šukadéva Gósvámí 
naznačuje, že „některé“ gópí 
popisují zvuk fl étny, ne všechny. 
Rúpa Gósvámí to vysvětluje jako 
princip svadžatíja snigdha – výměna 
probíhá mezi těmi, které mají 
podobné předpoklady. Tyto gópí 
z Vrindávanu nemají všechny 
stejnou náladu. Různé skupiny 
oddaných projevují rozdílné nálady 
oddanosti, aby vyšli vstříc Krišnovým 
touhám po nekonečné rozmanitosti. 
Gópí diskutují s těmi, které mají 
podobnou bhávu.

Z mnoha gópí ve Vradži jsou některé 
starší, jiné mladší, některé jsou z pravého 
křídla a ostatní z levého křídla, některé 
jsou nakloněny Šrí Krišnovi a jiné Jeho 
hlavním společnicím. Je to otázka trans-
cendentální rozmanitosti, která vždy cha-
rakterizuje duchovní svět a vychází vstříc 
individualitě v čisté službě Pánu.

Když gópí stejného věku jako Šrí Krišna 
slyší píseň božské fl étny, cítí, jak vzrůstá 
jejich káma, zatímco společnice Jašódy re-
agují ve vátsalja bhávě.

Skupiny gópí z Vradži podle věku, bhávy 
a zaměření popsal Šríla Rúpa Gósvámí 
v Udždžvala nílamani. Tyto skupiny se 
nazývají jútha a vedou je júthéšvarí jako 
Rádhárání nebo Čandrávalí.

Další dělení podle jemnějších rozdílů ve-
dou ke vzniku podskupin, které jsou zná-
mé jako gany. Právě v těchto ganách gópí 
mluví o Góvindovi, hře na fl étnu a Jeho 
mnoha úžasných společnících. Šrímatí 
Rádhárání hovoří ke svým přítelkyním 
Lalitě a Višáce s vědomím, že tyto výměny 
udělají Její sakhí šťastnými, a se štěstím 
Jejích přítelkyň roste štěstí Rádhiky. Tímto 
způsobem si všichni užívají hry na fl étnu 
se stále rostoucí chutí.

Jednoho dne se na břehu Alakanandá 
Gangy vedle chrámu Hari Hary, na němž 
dva velké banjány označují místo, kde čas-

to odpočívá Pán Gaurasundara v Gódru-
ma dvípu ve Šrídhám Májápuru, konalo 
setkání proslulých vaišnavů. Psal se rok 
1829 Šakábdy, blížila se Gaura Púrnimá, 
datum narození Šrí Čaitanji Maháprabhua.

Deset žáků proslulého Kédarnátha Datty 
Th ákura Bhaktivinóda mapovalo místo 
navadvípských zábav Pána Čaitanji. Přijali 
daršan Pána Hari-Hary, posadili se do 
stínu těchto velkých stromů, přečetli ma-
hátmju tohoto místa a pak zpívali krásné 
písně z Gítávalí.

Zatímco byli tito světci pohrouženi 
v oddané náladě bhadžanů, nevnímali, jak 
plyne čas. Ptáci radostně zpívali v koru-
nách stromů, jarní vánek nesl vůni řeky 
a na okolních pastvinách se páslo mnoho 
krav. Když místní vesničané uviděli něja-
ké sádhuy věnující se sat sanze, s velkou 
úctou jim přinesli ovoce s jogurtem. Poté, 
co tyto dary obětovali Pánu Gaurovi, uctili 
zbytky, umyli se a krátce si odpočinuli 
před pokračováním svého šťastného 
shromáždění. Gókula dása Šástrí z nich 
byl nejučenější a nejváženější. Byl se vší 
vážností pohroužen v učení svého gurudé-
va prostřednictvím pravidelných setkání, 
studia jeho knih a osobního bhadžanu. Se-
děl mezi svými společníky, prsty probíral 
džapa málu a uvažoval o diskusi, která se 
odehrála ráno. Námětem byla povaha Pá-
novy prakata a aprakata líly.

V té době byl Čiraňdžíva dása, mladý 
muž z oblasti Mathury, inspirován, aby 
uzavřel diskusi oslavující Pánovo sídlo. 
Řekl: „Šástridží, neposkytneš nám závě-
rečné shrnutí naší dřívější diskuse týkající 
se projevené a neprojevené povahy Vradža 
dhámu? Velmi si přeji jasně pochopit toto 
téma a vím, že naši duchovní bratři jsou 
stejně dychtiví. Prosím, pro náš prospěch 
laskavě uveď siddhántu k tomuto tématu.“

Gókula dása Šástrí, povzbuzený vaiš-
navy, již byli všichni vznešení sádhakové 
věrní svému guruovi a prostí zlozvyků, 
složil pranámy Šrí Guruovi a Gaurángovi 
a promluvil takto: „Nejprve budu citovat 
z Kaljána kalpataru našeho vznešeného 
Gurudéva. Pak podrobně vyložím, co jsem 
ho slyšel k tomuto tématu vysvětlovat jeho 
nejkvalifi kovanějšímu synovi a žákovi, 
jímž je Bimalá Prasáda Datta. 

Šríla Gurudéva píše: ,Krišnovy zábavy 
zjevující se v hmotném světě a Jeho sou-
časné zábavy v Gólóce jsou jedna a tatáž 
pravda. Jelikož se neliší, jsou to pouze dva 
různé projevy stejné líly. Věčné zábavy na 
Gólóce jsou sídlem věčně osvobozených 
služebníků, zatímco projevené zábavy 
v hmotném světě jsou útočištěm všech 
hmotou podmíněných živých bytostí. Pro-
to je Vrindávan původní domov živé by-
tosti, kterým projevuje svou vlastní věčně 
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skutečnou podstatu v mrtvém hmotném 
světě.“

Čiraňdžíva dása, který zahájil diskusi, 
Šástridžího pochválil a řekl: „Toto vy-
světlení je opravdu brilantní. A teď nám 
prosím sděl, jaký komentář k této sútře jsi 
slyšel od našeho Gurudéva!“ 

Gókula Šástrí se vaišnavům uctivě 
poklonil a pokračoval: „Lílá Šrí Krišny 
je dvou druhů. Ta, která se projevuje 
v tomto hmotném světě, je známá jako 
prakata neboli projevená. Ta, která pro-
bíhá pouze v transcendentální Gólóce, je 
známá jako aprakata. Když jsou zábavy 
prakata viditelné podmíněným duším, 
děje se to v projekci Gólóky Vrindávanu 
známé jako prakata dhám. Věčné zábavy 
Šrí Krišny, které probíhají na Gólóce, jsou 
pro podmíněné duše a sádhaky tohoto 
světa neviditelné. Ta říše je známá jako 
aprakata dhám. Vážení přátelé, dobře víte, 
že existuje jen jedna lílá, která se nazývá 
projevená, když je viditelná pro obyvatele 
prakata dhámu, a neprojevená, když je 
pro ně neviditelná.“

Čiraňdžíva sepjal ruce a nadšeně se 
zeptal: „Co myslíš tím, když říkáš, že není 
žádný rozdíl mezi projevenou a neproje-
venou lílou? Vzhledem k tomu, že kvalifi -
kace pro vstup do projevené a neprojevené 
říše jsou různé, musí v příslušných zába-
vách existovat nějaký rozdíl.“

„To, co říkáš, je pravda!“ odpověděl 
Gókula Šástrí. „Je však třeba klást důraz 
na jednotu líly. Rozdíl mezi projevenými 
a neprojevenými aspekty je třeba posuzo-
vat z hlediska toho, kde se lílá koná.“

Oddaní na sebe hleděli poněkud zmate-
ně. Gókula Šástrí se usmál a pokračoval: 

„Aprakata lílá je zcela transcendentální, 
nemá žádný kontakt s projeveným světem. 
Ale prakata lílá je projekce transcendence 
do sféry jevů, a tak hmotná i duchovní 
skutečnost existují současně. Když apra-
kata dhám sestupuje na Zemi, stane se 
prakata dhámem, ale neexistuje žádný vliv 
hmotné skutečnosti na duchovní. Část 
hmotného světa, kde Krišnalóka sestupuje, 
se naopak zduchovní.“

Oddaní si vyměnili gesta porozumění, 
zatímco Čiraňdžíva dás se ptal o trochu 
více: „Teď již chápu, že zatímco Pánova 
duchovní lílá je jediná, zjevuje se v jevové 
a duchovních sféře, a tak se objevují rozdí-
ly. A teď buď prosím konkrétní a vysvětli, 
jaké jsou tyto rozdíly mezi prakata a apra-
kata lílami.“

Gókula dása Šástrí řekl: „Prakata lílá 
a prakata dhám jsou svědky lineárního 
průběhu zábav Šrí Krišny, jež mají začátek, 
který označuje Jeho zjevení, střed, jímž je 
Jeho růst od dětství do mládí, a konec, kte-
rým je Jeho nepochopitelný odchod. Na-
opak aprakata lílá je neustále probíhající 
koloběh zábav, ve kterém je Krišna věčně 

mladý, nerodí se, ani neodchází. Každý 
den probíhají různé líly v osmi časových 
obdobích a stejným způsobem se věčně 
opakují roční sezónní zábavy. Například 
v prakata dhámu končí Krišnova lílá, kdy 
pase krávy, odjezdem do Mathury, ale 
v aprakata dhámu pokračuje věčně. Za-
bíjení démonů je rovněž charakteristické 
pro prakata dhám, neboť v duchovním 
nebi žádné takové nepřátelství neexistu-
je. Zde je příklad podmíněných živých 
bytostí sloužících zábavám Pána tím, že 
Mu usnadňují uplatnění Jeho bojovnosti. 
To se však odehrává jen v prakata dhámu 
a v prakata líle.“

Čiraňdžíva dása řekl: „Je jasné, že se zá-
bavy Šrí Krišny projevují různými způsoby 
v prakata a aprakata dhámech. Zatímco 
v prvním případě se tyto zábavy projevují 
dočasně, ve druhém případě existují věčně. 
Kromě toho poslání zabíjet démony a za-
vádět náboženské zásady, stejně jako na-
rození a růst, charakteristické pro úroveň 
jevů, jsou zahrnuty jako doplňkové funkce 
prakata dhámu.“

Gókula Šástrí ho přerušil: „Z hlediska 
konkrétního vesmíru se zdá, že prakata 
lílá má začátek a konec, i když z hlediska 
jednoty je také věčná. Vezměme si jako 
příklad slunce, které zdánlivě vychází 
a zapadá od jedné země ke druhé, ale ve 
skutečnosti se nachází na jednom místě na 
obloze. Relativní měření času, například 
poledne, jsou jen zdání, která vznikají 
v důsledku podmíněnosti pozorovatele. Ve 
skutečnosti se slunce nikdy nepohybuje 
ani nepodléhá našemu vnímání minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti.

Z jiného pohledu jsou v té či oné zemi 
vždy přítomny různé části dne. Stejným 
způsobem jsou všechny aspekty prakata 
líly vždy viditelné v tom či onom vesmíru. 
Tímto způsobem jsou narození Šrí Kriš-
ny, zabití Aghásury a osvobození dvojčat, 
synů Kuvéry, také všechny věčné.“ Všichni 
oddaní byli velmi rádi za jasné vysvětle-

ní pojetí prakata a aprakata. Chápali, že 
původní místo zábav Šrí Krišny je Gólóka 
Vrindávan, kde probíhá Jeho věčná apra-
kata lílá. Když se Šrí Krišna zjeví v tomto 
světě, aby k sobě přilákal podmíněné duše, 
věčné zábavy se smísí s Jeho posláním 
chránit oddané a zabíjet démony. To se na-
zývá prakata lílá. Místo, kde tyto pozemské 
zábavy probíhají, je známo jako prakata 
dhám, který se stává replikou transcen-
dentální říše na Zemi.

S tím, jak se odpoledne změnilo ve ve-
čer, byly vzneseny a zodpovězeny mnohé 
náměty vztahující se k tomuto tématu. 
Jaká je povaha dhámu v nepřítomnosti 
prakata líly? Je aprakata lílá viditelná ze 
sféry jevů, a pokud ano, jak? Jak se vaiš-
nava stane kvalifi kovaným vidět aprakata 
lílu a aprakata dhám a vstoupit do nich? 
Tyto a mnohé další otázky položili tito 
zvídaví vaišnavové svému vzdělanějšímu 
kolegovi, který odpověděl onomu po-
kornému shromáždění tak, jak slyšel od 
svého duchovního mistra.

Časem hustá noční tma všem zahalila 
pohled na sebe navzájem a omezila spo-
lečnost těchto blažených oddaných na 
uklidňující zvuk hlasu Gókuly Šástrího. 
Vešli do Pánova chrámu, posadili se ve 
světle jediné ghíové lampy a pokračovali 
ve své šťastné diskusi do pozdní noci. 
Když Šrí Gókula Šástrí uváděl příklady 
prakata líly, hovořil o zábavě s fl étnou, jak 
probíhala v prakata Vrindávanu o téměř 
padesát století dříve.

Poté, co byl Vrindávan dhám znovuob-
jeven Šrí Čaitanjou Maháprabhuem a sys-
tematicky odkryt Gósvámími, stal se nyní 
tím dhámem, který je vidět po skončení 
prakata líly.

Pro ty velmi požehnané duše, které jsou 
mimo vliv hmotné energie, je tento Vrin-
dávan dhám místem, kde věčně probíhá 
aprakata lílá. Tuto aprakata lílu však nelze 
spatřit pouhým oddaným úsilím, ale mi-
lostí dhámu. ❧

Aprakata lílá je zcela Aprakata lílá je zcela 
transcendentální, transcendentální, 
nemá žádný kontakt nemá žádný kontakt 
s projeveným s projeveným 
světem. Ale prakata světem. Ale prakata 
lílá je projekce lílá je projekce 
transcendence do transcendence do 
sféry jevů, a tak sféry jevů, a tak 
hmotná i duchovní hmotná i duchovní 
skutečnost existují skutečnost existují 
současně.současně.
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Pokyny Pána Krišny Uddhavovi
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, 
pravil: Ó, nesmírně požehnaný 
Uddhavo, odhalil jsi správně Moji 
touhu odstranit jaduovskou dynastii 
z povrchu Země a vrátit se do svého 
sídla na Vaikuntě. Pán Brahmá, Pán 
Šiva a všichni ostatní vládci vesmíru 
se ke Mně nyní modlí, abych se 
vrátil do svého sídla na Vaikuntě.

Sestoupil jsem do tohoto světa se svou 
úplnou částí, Pánem Baladévou, v odpo-
věď na modlitby Pána Brahmy, a prováděl 
jsem různé činnosti v zájmu polobohů. 
Nyní je Má mise v tomto světě splněná.

Kvůli kletbě bráhmanů nyní jaduovská 
dynastie nevyhnutelně zanikne následkem 
bratrovražedného boje a ode dneška sed-
mého dne se vzedme oceán a zaplaví toto 
město Dváraku.

Ó světče Uddhavo, zanedlouho opustím 
tuto Zemi. Bude pak přemožena věkem 
Kali a pozbyde veškeré zbožnosti.

Můj milý Uddhavo, neměl bys tady na 
Zemi zůstávat, až opustím tento svět. Můj 
drahý oddaný, ty jsi bez hříchu, ale v Kali 
juze lidé propadnou hříšným činnostem 
všeho druhu. Proto tu nezůstávej.

Nyní by ses měl zcela vzdát veškeré při-
poutanosti ke svým přátelům a příbuzným 
a upřít svou mysl na Mě. Takto bys měl 
putovat po Zemi neustále si Mě vědom 
a pozorovat vše rovnocenným pohledem.

Můj milý Uddhavo, hmotný vesmír, 
který vnímáš prostřednictvím své mysli, 
řeči, očí, uší a dalších smyslů, je výtvor 
klamu, který je pokládán za skutečný 
kvůli vlivu máji. Měl bys totiž vědět, že 
všechny objekty hmotných smyslů jsou 
dočasné.

Ten, jehož vědomí je zmatené klamem, 
vnímá u hmotných objektů mnoho rozdí-
lů v hodnotách a významech. Proto stále 
jedná na úrovni hmotného dobra a zla 
a je těmito koncepty spoutaný. Jelikož je 
pohroužený v hmotné dualitě, uvažuje 
o konání povinností, nekonání povinností 
a konání zakázaných činností.

Měl bys tedy ovládnout všechny své 
smysly, tím si podmanit i mysl, a tak vidět 
celý svět umístěný ve vlastním já, které je 
rozšířené všude. Toto individuální vlastní 
já bys měl také vidět ve Mně, Nejvyšší 
Osobnosti Božství.

Až budeš plně obdařený konečným po-
znáním Véd a zrealizuješ konečný smysl 
tohoto poznání v praxi, budeš schopný 
vnímat čisté vlastní já a díky tomu bude 
tvá mysl spokojená. Od té doby budeš 
drahý všem živým bytostem, polobohy 
počínaje, a žádné rušivé situace v životě 
nebudou překážkou tvého pokroku.

Ten, kdo transcendoval hmotné dob-
ro a zlo, jedná automaticky v souladu 
s příkazy písem a vyhýbá se zakázaným 
činnostem. Seberealizovaná osoba to dělá 
spontánně jako nevinné dítě, a ne proto, 
že by uvažovala z hlediska hmotného 
dobra a zla.

Ten, kdo je laskavým dobrodincem 
všech živých bytostí, kdo je klidný a neo-
chvějný v poznání a realizaci, Mě vidí ve 
všech věcech. Tato osoba již nikdy nepo-
klesne do koloběhu rození a umírání.

Šrí Šukadéva Gósvámí řekl: Ó králi, 
takto poučil Pán Krišna, Nejvyšší Osob-
nost Božství, svého čistého oddaného 
Uddhavu, který dychtil získat poznání 
od Pána. Uddhava se pak Pánu poklonil 
a takto promluvil.

Šrí Uddhava řekl: Můj milý Pane, jen 
Ty udílíš výsledky praktikování jógy a jsi 
tak laskavý, že svým vlivem obdarováváš 
svého oddaného dokonalostí jógy. Jsi tedy 
Nejvyšší Duše realizovaná prostřednictvím 
jógy a jsi zdrojem všech mystických sil. 
Pro můj svrchovaný prospěch jsi vysvětlil 
postup, jak se vzdát hmotného světa přije-
tím sannjásu, odříkání.

Můj milý Pane, ó Nejvyšší Duše, pro ty, 
jejichž mysl je připoutaná k uspokojování 
smyslů, a zvláště pro Ty, kdo postrádají 
oddanost Tobě, je velmi těžké se takto zří-
kat hmotného požitku. To je můj názor.

Ó můj Pane, já sám jsem úplný hlu-
pák, protože mé vědomí je pohroužené 

v hmotném těle a tělesných vztazích, což 
jsou všechno výtvory Tvé matoucí energie. 
Uvažuji tedy: „Jsem toto tělo a všichni tito 
příbuzní jsou moji.“ Proto Tě prosím, můj 
Pane, pouč tohoto nebohého služebníka. 
Řekni mi, jak mohu velmi snadno vykonat 
Tvé pokyny.

Můj milý Pane, Ty jsi Absolutní Pravda, 
Nejvyšší Osobnost Božství, a zjevuješ se 
svým oddaným. Kromě Tebe nevidím 
nikoho jiného, kdo by mi mohl skutečně 
vyložit dokonalé poznání. Tak dokonalý 
mistr se nenajde ani mezi polobohy na 
nebi – i ti, Pánem Brahmou počínaje, jsou 
zmatení Tvou klamnou energií. Jsou to 
podmíněné duše považující svá hmotná 
těla a tělesné expanze za nejvyšší pravdu.

Už mě unavuje hmotný život, ó Pane, 
a sužuje hmotné strádání, a proto se Ti teď 
odevzdávám, neboť Ty jsi dokonalý Pán. 
Jsi nekonečná, vševědoucí Nejvyšší Osob-
nost Božství a ve Tvém duchovním sídle 
na Vaikuntě nejsou přítomné žádné rušivé 
vlivy. Však jsi také známý jako Nárájana, 
pravý přítel všech živých bytostí.

Nejvyšší Pán odpověděl: Ty lidské bytos-
ti, které jsou schopné důkladně analyzovat 
skutečnou situaci v hmotném světě, se 
obvykle dovedou povznést nad nepříznivý 
život založený na hrubohmotném požitku.

Inteligentní člověk, který umí vnímat 
svět kolem sebe a používat zdravou logiku, 
může pomocí vlastní inteligence získat 
pravý prospěch. Někdy tedy člověk jedná 
jako svůj vlastní poučující duchovní mistr.

Ti, kdo se v lidském těle umějí ovládat 
a jsou znalí sánkhjové duchovní vědy, Mě mo-
hou přímo vidět se všemi Mými energiemi.

V tomto světě existuje mnoho druhů 
stvořených těl – některá s jednou nohou, 
jiná se dvěma, třemi, čtyřmi či více noha-
mi a další bez nohou – ale ze všech je Mi 
skutečně drahé lidské tělo.

I když Mě, Nejvyššího Pána, nelze ni-
kdy postihnout obyčejným smyslovým 
vnímáním, ti, kdo se nacházejí v lidském 
těle, mohou použít svou inteligenci a další 
schopnosti vnímání k tomu, aby Mě přímo 
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hledali podle zjevných i nepřímo zjiště-
ných příznaků.

V této souvislosti uvádějí mudrci historic-
ké vyprávění o rozhovoru mezi velmi moc-
ným králem Jaduem a jedním avadhútou.

Mahárádža Jadu jednou pozoroval jistého 
bráhmanu avadhútu, jenž vypadal docela 
mladě a učeně, jak se beze strachu toulá 
po kraji. Jelikož král sám byl velmi dobrý 
znalec duchovní vědy, využil příležitosti 
k tomu, aby mu položil následující otázku.

Šrí Jadu řekl: Ó bráhmano, vidím, že 
nepraktikuješ žádné náboženské činnosti, 
a přesto jsi nabyl velmi pokročilého 
pochopení všech věcí a všech lidí 
v tomto světě. Řekni mi prosím, 
pane, jak jsi získal tuto neobyčej-
nou inteligenci a proč volně putuješ 
po světě a chováš se jako dítě?

Lidské bytosti obvykle usilovně 
následují náboženství, ekonomický 
rozvoj, smyslový požitek a také po-
znání duše. Jejich obvyklou moti-
vací je prodloužit si život, proslavit 
se a užívat si hmotného bohatství.

Zato ty, i když jsi schopný, učený, 
zkušený, pohledný a velmi výřečný, 
nic neděláš a ani si nic nepřeješ. 
Vypadáš naopak otupěle a pomate-
ně, jako kdybys byl nějaký duch.

I když všichni lidé v hmotném 
světě hoří ve velkém lesním po-
žáru chtíče a chamtivosti, ty jím 
zůstáváš nedotčený a oheň tě 
nepálí. Jsi jako slon, který se před 
lesním požárem uchýlí do vody 
řeky Gangy.

Ó bráhmano, vidíme, že nepři-
cházíš do styku s hmotným požit-
kem a že putuješ sám, bez jakých-
koliv společníků nebo členů rodiny. 
Jelikož se tě upřímně ptáme, řekni 
nám tedy prosím, co je příčinou té silné 
extáze, kterou cítíš ve svém nitru?

Pán Krišna pokračoval: Inteligentní král 
Jadu, který byl vždy uctivý k bráhmanům, 
čekal se skloněnou hlavou, zatímco bráh-
mana, potěšený královým postojem, začal 
odpovídat.

Bráhmana řekl: Můj milý králi, se svou 
inteligencí jsem se uchýlil k mnoha du-
chovním mistrům. Poté, co jsem od nich 
získal transcendentální poznání, toulám 
se teď po Zemi jako osvobozený. Prosím 
poslouchej, jak ti je popíši.

Ó králi, vyhledal jsem útočiště u čtyřia-
dvaceti guruů: země, vzduch, nebe, voda, 
oheň, měsíc, slunce, holub a krajta; moře, 
můra, včela, slon a zloděj medu; jelen, ryba, 
prostitutka Pingalá, pták kurara a dítě; mla-
dá dívka, výrobce šípů, had, pavouk a vosa. 
Můj milý králi, zkoumáním jejich činností 
jsem se naučil vědě o vlastním já.

Prosím poslouchej, ó synu Mahárádže 
Jajátiho, ó tygře mezi muži, jak ti vy-

světlím, co jsem se od každého z těchto 
guruů naučil.

Rozvážný člověk by i v situaci, kdy ho 
sužují jiné živé bytosti, měl chápat, že ti, 
kdo na něho útočí, jednají bezmocně pod 
vlivem Boha, a tak by se nikdy neměl ne-
chat svést ze své cesty. Toto pravidlo jsem 
se naučil od země.

Světec by se měl od hory naučit věnovat 
všechny své snahy službě ostatním a učinit 
jejich blaho jediným účelem své existence. 
Rovněž, jako žák stromu, by se měl naučit 
zasvěcovat svůj život ostatním.

Učený mudrc má nacházet uspokojení 
v jednoduchém udržování své existence 
a nemá usilovat o uspokojování hmotných 
smyslů. Měl by tedy pečovat o hmotné tělo 
takovým způsobem, aby to nezničilo jeho 
vyšší poznání a aby se jeho řeč a mysl ne-
odchýlily od seberealizace.

I transcendentalistu obklopuje bezpočet 
hmotných objektů, jež mají dobré či špat-
né vlastnosti. Ale ten, kdo transcendoval 
hmotné dobro a zlo, by se neměl zaplétat, 
ani když je ve styku s hmotnými objekty. 
Měl by se chovat jako vítr.

Seberealizovaná duše může během 
svého pobytu v tomto světě žít v různých 
hmotných tělech a vnímat jejich různé 
vlastnosti a činnosti, ale nikdy se nezaplétá, 
tak jako vítr přenáší různé vůně, ale nikdy 
se s nimi nemísí.

Rozvážný mudrc by měl vědět, že i když 
žije v hmotném těle, on sám je čistá duše. 
Měl by také vidět, že duše vstupuje do 
všech forem života, pohyblivých i nehyb-

ných, a že jsou tedy individuální duše 
všudypřítomné. Dále by měl zaznamenat, 
že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je jako 
Nadduše současně přítomný ve všem. Jak 
individuální duše, tak Nadduše se dají chá-
pat přirovnáním k povaze nebe – i když se 
nebe rozpíná všude a vše v něm spočívá, 
s ničím se nemísí a nic ho nemůže rozdělit.

I když mocný vítr po nebi unáší mraky 
a bouře, nebe se toto dění nedotýká a není 
jím ovlivněné. Ani duše se ve skutečnosti 
nemění a není ovlivněna stykem s hmot-
nou přírodou. Přestože živá bytost vstu-

puje do těla, jež tvoří země, voda 
a oheň, a přestože ji pohánějí tři 
kvality přírody stvořené věčným 
časem, její věčná duchovní povaha 
tím není nikdy ovlivněna.

Ó králi, světec je jako voda, 
protože v sobě nemá žádné nečis-
toty, jeho povaha je vlídná a svou 
mluvou vytváří podobně krásné 
vibrace jako tekoucí voda. Když 
živá bytost tohoto světce jen spatří, 
dotkne se ho nebo ho uslyší, očistí 
se tak jako ve styku s čistou vodou. 
Takto světec – jako svaté mís-
to – očišťuje všechny, kdo s ním 
přijdou do styku, protože stále 
opěvuje slávu Pána.

Světci se podstupováním askeze 
stávají mocnými. Nechtějí si užívat 
ničeho v hmotném světě, a proto 
mají neochvějné vědomí. Tito 
mudrci jsou přirozeně osvoboze-
ní. Přijímají potravu, které se jim 
dostane řízením osudu, a pokud 
shodou okolností snědí znečištěné 
jídlo, nemá to na ně vliv, tak jako 
oheň spálí nečisté věci, které se do 
něj vloží.

Tak jako oheň zůstává světec 
někdy skrytý a jindy se projeví. Ve pro-
spěch podmíněných duší, které touží po 
skutečném štěstí, může světec přijmout 
postavení uctívaného duchovního mistra 
a tehdy jako oheň spaluje na popel všech-
ny minulé i budoucí hříšné reakce těch, 
kdo ho uctívají, tím, že milostivě přijímá, 
co mu nabízejí.

Tak jako se oheň projevuje různě v ku-
sech dřeva s různou velikostí a vlastnost-
mi, všemohoucí Nejvyšší Duše vypadá 
poté, co vstoupí do těl vyšších a nižších 
forem života vytvořených svou vlastní 
energií, jako kdyby přijímala totožnost 
každé z nich.

Všechny fáze našeho hmotného života, 
jež začínají zrozením a vrcholí smrtí, se 
pojí s tělem a nemají vliv na duši, tak jako 
zdánlivé dorůstání a ubývání měsíce neo-
vlivňuje samotný měsíc. Tyto změny jsou 
vynucené neviditelnými pohyby času.

Plameny ohně se objevují a mizí kaž-
dým okamžikem, ale běžný pozorovatel si 
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tohoto tvoření a zanikání přesto nevšímá. 
Také mocné vlny času se valí bez ustání 
jako silné říční proudy a nepostřehnutelně 
způsobují rození, růst a smrt nesčetných 
hmotných těl. Duše, která je tak neustále 
nucená měnit své postavení, však nedoká-
že působení času vnímat.

Tak jako slunce svými mocnými paprs-
ky odpařuje velké množství vody, kterou 
později vrací na zem v podobě deště, 
světec přijímá svými hmotnými smysly 
hmotné objekty všeho druhu a v pravý 
čas, když se na něho obrátí správná osoba 
a požádá ho o ně, je vrátí. Takto se neza-
plétá, ani když smyslové objekty přijímá, 
ani když se jich zříká.

Přestože se slunce odráží v různých 
objektech, samo se nikdy nedělí ani ne-
splývá se svým odrazem. To by si o něm 
mohly myslet jedině osoby s tupou inte-
ligencí. Také duše zůstává nerozdělená 
a nehmotná, přestože se odráží v různých 
hmotných tělech.

Nikdo by k nikomu a ničemu neměl 
chovat přehnanou náklonnost či připou-
tanost, jinak bude muset velmi trpět jako 
hloupý holub.

Jednou žil v lese jeden holub se svou 
manželkou. Zbudoval si hnízdo ve stromě 
a tam strávil několik let v její společnosti.

Oba holubi velmi lpěli na udržování své 
domácnosti. Jelikož byla jejich srdce sváza-
ná sentimentální náklonností, přitahovali 
jeden druhého svými pohledy, tělesnými 
rysy a stavy mysli. Tak se navzájem napro-
sto spoutali svou láskou.

S naivní důvěrou v budoucnost spolu 
odpočívali, sedávali, procházeli se, po-
stávali, rozmlouvali, hráli si, jedli a tak 
dále mezi lesními stromy jako zamilo-
vaný pár.

Kdykoliv si holubice něco přála, ó králi, 
lichotkami pro to získala manžela a on ji 
na oplátku uspokojoval tím, že i za cenu 
velkých obtíží věrně dělal vše, co chtěla. 
Tak v její společnosti nedokázal ovládat 
své smysly.

Potom holubice poprvé otěhotněla. 
Když nadešel její čas, snesla počestná paní 
za přítomnosti svého manžela v hnízdě 
několik vajec.

Když dozrál čas, z těchto vajec se naro-

dila holoubátka s křehkými tělíčky a jem-
ným peřím, jež vytvořily nepochopitelné 
energie Pána.

Oba holubi si své děti zamilovali a s vel-
kým potěšením naslouchali jejich žvatla-
vému štěbetání, které rodičům znělo jako 
rajská hudba. Začali tedy malé ptáčky, kte-
ří se jim narodili, s láskou vychovávat.

Ptačí rodiče byli bez sebe radostí z po-
hledu na jemná křidýlka svých dětí, z je-
jich cvrlikání, z jejich roztomile nevinného 
batolení se v hnízdě a z jejich pokusů 
vyskočit a létat. Když viděli, že jejich děti 
jsou šťastné, byli také šťastní.

Srdce pošetilých ptáků byla spoutaná 
vzájemnou náklonností. Úplně zmatení 
klamnou energií Pána Višnua se tak dále 
starali o mláďata, která se jim narodila.

Jednoho dne se obě hlavy rodiny vydaly 
najít pro děti potravu. S dychtivou touhou 

náležitě nakrmit své potomstvo dlouho 
poletovali po celém lese.

V tu dobu spatřil holoubátka pohybující 
se poblíž svého hnízda jistý lovec, který se 
bezcílně procházel lesem. Roztáhl svou síť 
a všechna je pochytal.

Holub a jeho žena vždy dychtili živit své 
děti a za tím účelem byli pryč v lese. Poté, 
co obstarali patřičné jídlo, vraceli se teď do 
svého hnízda.

Když holubice zahlédla své děti polapené 
v lovcově síti, zasáhla ji mučivá úzkost a s kři-
kem k nim pospíchala. Mláďata zase volala ji.

Holubice se vždy nechávala spoutávat 
provazy silné hmotné náklonnosti, a tak 
byla její mysl přemožena zármutkem. 
V sevření Pánovy matoucí energie se úpl-
ně zapomněla, a jak pospíchala ke svým 
bezmocným dětem, byla znenadání lapena 
v lovcově síti.

Když nešťastný holub viděl své děti, kte-
ré mu byly dražší než vlastní život, i svou 
drahou ženu, kterou pokládal za sobě rov-
nou ve všech ohledech, osudně chycené 
v lovcově síti, začal zoufale naříkat.

Holub řekl: Běda, jen pohleďte na moji 
zkázu! Jsem velký hlupák, protože jsem se 
řádně nevěnoval zbožnému jednání. Ne-
dosáhl jsem uspokojení ani jsem nesplnil 
účel života. Má drahá rodina, která byla 
základem mého náboženství, ekonomic-
kého rozvoje a smyslového požitku, je teď 
beznadějně zničená.

Byli jsme s manželkou ideální dvojice. 
Vždy mě věrně poslouchala a ve sku-
tečnosti mě považovala za své uctívané 
božstvo. Ale teď, když viděla, že její děti 
jsou pryč a domov je prázdný, mě opustila 
a odešla s našimi svatými dětmi do nebe.

Nyní je ze mě zoufalec žijící v prázdném 
domě. Má žena je mrtvá a mé děti také. 
Proč bych měl vůbec chtít žít? Srdce mě 
z odloučení od mé rodiny tak bolí, že život 
samotný se mi stal pouhým utrpením.

Jak tak otec holub nešťastně hleděl na 
své nebohé děti polapené v síti a na po-
kraji smrti žalostně zápasící o svobodu, 
přestalo mu to myslet, a tak sám padl do 
lovcovy sítě.

Krutý lovec, který tím, že chytil holuba, 
jeho ženu i všechny jejich děti, dosáhl své-
ho, se vydal domů.

Ten, kdo příliš lpí na rodinném životě, je 
tímto způsobem v srdci rozrušený a snaží 
se stejně jako holub nalézt potěšení ve 
světské sexuální přitažlivosti. Lakomce za-
neprázdněného starostí o svoji rodinu čeká 
velké utrpení i se všemi jeho příbuznými.

Ten, kdo dospěl do lidského těla, má 
dveře k osvobození doširoka otevřené. 
Pokud se však věnuje pouze rodinnému 
životu jako pošetilý pták v tomto příbě-
hu, je třeba ho považovat za někoho, kdo 
vystoupal hodně vysoko, jen aby uklouzl 
a zase spadl. ❧
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Nejdražší Džajapatáko Mahárádži,
přijmi prosím mé nejpokornější poklony 

v tento velmi příznivý den tvé Vjása Púdži. 
Sláva našemu nanejvýš slavnému duchov-
nímu mistrovi, Šrílovi Prabhupádovi. Jsem 
Šrílovi Prabhupádovi věčně zadlužen, že 
mě s tebou spojil a dovolil mi být ve tvé 
důvěrné společnosti.

Posledních 41 let jsem tě vídal a stále 
více si uvědomoval tvou výjimečnou osob-
nost. V raných dnech, kdy bylo tvé tělo 
zdravé, jsme viděli, jakým zdrojem energie 
a nadšení jsi byl; a od tvých fyzických po-
tíží vidím, jaká jsi úžasná duchovní osob-
nost. Viditelně jsi překonal svou tělesnou 
úroveň a projevil svůj duchovní stav. Kaž-
dý může vidět, jak bystrými se staly tvoje 
mysl a inteligence. Obecně platí, že s po-
tížemi hrubého těla se činnost mysli a in-
teligence zhoršují. Ve tvém případě, zcela 
navzdory tomuto pravidlu, se však tvoje 
mysl a inteligence staly neuvěřitelně aktiv-
ními a čilými. To je jasné znamení, že nejsi 
vůbec ovlivněn stavem svého hrubého těla. 
Naopak tuto úroveň překonáváš, jednáš 
s čistým duchovním vědomím a tvoje mysl 
a inteligence zduchovněly.

To, co jsi projevil, je skutečný zázrak. 
Když jsi měl mrtvici, odborní lékaři, kteří 
tě léčili, prohlásili, že máš velmi malou 
šanci na přežití, a pokud přežiješ, budeš po 
zbytek života ochromený. Ale dokázal jsi, 
že se všichni zcela mýlili – nejen ses začal 

hýbat a mluvit, ale i cestovat po celém svě-
tě a předávat duchovní moudrost mnoha 
upřímným duším pro jejich svrchovaný 
duchovní prospěch. Když ti lékaři viděli 
tvé neuvěřitelné výkony, přiznali, že jsi 
naprosto zmátl lékařskou vědu tím, že se 
vzpíráš jejich vědeckým pojmům zalo-
ženým na letech pozorování a výzkumu. 
Takový případ v celé své historii nikdy 
neviděli. Lidé chtějí vidět zázraky. Toto je 
nepochybně jeden z největších zázraků, 
které kdo kdy zažil.

Vždy jsi byl velmi významným vůdcem 
našeho hnutí a jako ideální vůdce zahr-
nuješ svou láskou a náklonností všechny, 
které potkáš. Abys rozšiřoval tuto milost 
mezi podmíněné duše, cestuješ po celém 
světě navzdory svým fyzickým obtížím. 
Naše hnutí potřebuje příkladné vůdce jako 
ty, aby dál šířili misi Šrí Čaitanji Mahá-
prabhua po celém světě. Vím, že ve tvém 
zdravotním stavu je pro tebe cestování ne-
smírně obtížné. Proto tě požádám, aby ses 
postaral o své zdraví a přestal cestovat. Ne-
musíš jezdit za ostatními, abys je duchovně 
pozvedl. Svět naopak přijde k tobě, ať se 
usadíš kdekoliv. Májápur, středisko sankír-
tanového hnutí Šrí Čaitanji Maháprabhua, 
je samozřejmě to nejvhodnější místo. Ne-
dokázal jsem ti prokázat příliš služby. Nyní, 
když máš tolik úžasných žáků, aby ti slou-
žili, pravděpodobně nepotřebuješ žádnou 
službu od nevýznamné osoby, jako jsem 

já. Nicméně, pokud budeš mít někdy pocit, 
že pro tebe mohu něco udělat, neváhej mi 
dát vědět.

Přeji všem tvým žákům a obdivovate-
lům, kteří slaví tvoji Vjása Púdžu po celém 
světě, to nejlepší. Jsou opravdu požehnaní, 
že tě našli, rozpoznali a přijali útočiště 
u Tvých lotosových nohou.

Tvůj pokorný služebník,
Bhakti Čáru Svámí

Pocta Džajapatákovi Svámímu
k Vjása Púdže 2017
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NOVÁ ZASVĚCENÍ
Na Vjáse púdže Kadamby Kánany Svámího 
byly zasvěceny dvě mátádží z české játry – 
bhaktin Liliana se teď jmenuje Lílá Kamala 
déví dásí a bhaktin Yasmin dostala duchovní 
jméno Džamunádžaja déví dásí.
Blahopřejeme!

VAIŠNAVSKÁ SVATBA
Rovněž na Vjáse púdže Kadamby Kánany 
Svámího proběhla vaišnavská svatba – vi-
váha jagja. Antardvíp dás si vzal za ženu 
Džamunádžaju déví dásí, se kterou spo-
lečně slouží v pražské restauraci Góvinda 
v Soukenické ulici.
Oběma manželům přejeme vše jen to nejlepší!

NOVÍ VAIŠNAVOVÉ
Dva manželské páry – Gadádhar dás 
a Uttará déví dásí a Dharaní Dhara dás a Ká-
mákší déví dásí, všichni žáci Bhaktivikáše 
Svámího, přivítali do svých rodin každý po 
holčičce. První pár Gaurí a druhý Šrí. Obě 
jména označují Šrímatí Rádhárání. Obě 
maminky dříve moc pěkně rozdávaly na san-
kírtanu knížky a oba tatínkové, rovněž bývalí 
sankírtanoví oddaní, nyní vaří prasádam, 
jeden v pražské restauraci Balarám a druhý 
v brněnské Madan Móhan.
Rodičům i dětem přejeme hodně úspěchů 
v duchovním životě!

DĚTSKÁ JAGJA
Jedna z důležitých samskár v životě chlap-
ců je první obřadní stříhání vlásků. Před 
Božstvy Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry, 
před svými rodiči a ve společnosti pří-
tomných vaišnavů tento obřad absolvoval 
bhakta Nárájan. Jeho tatínek Paramahansa 
dás rozváží obědy z Góvindy a každoročně 
vede volky při letním mírovém pochodu 
Pada játrá, a maminka Matí déví dásí je 
teď púdžárí z chrámu Šrí Šrí Nitái Navad-

vípačandry na mateřské dovolené.
Spolu s ním byl ostříhán i další blonďáček, 
bhakta Abhimanju rodičů Hansa-avatáry 
dáse, který vaří v benešovské restauraci 
Góvinda, a Džaj Rádhiky déví dásí, která mu 
pilně s výrobou prasádam pomáhá.
Oběma chlapcům blahopřejeme!

FESTIVAL DVÁRAKÁ
Oddaným z celé české játry se pod vede-
ním Ačjuty Gótry dáse a jeho dobré ženy 
Tungavidji déví dásí  podařilo zorganizovat 
veleúspěšné festivaly Dváraká s podnázvem 
Den indické kultury. Nejdříve v Roztokách 
u Prahy, kam přišlo na 800 lidí, a pak ještě 
víc do Rosic u Brna.
Návštěvníky čekal nabitý program – hudeb-
níci hrající tradiční indickou hudbu a zpí-
vající mantry, tanečnice chrámového tance 
Bharata Nátjam a přednášky o védské (staro-
indické) moudrosti a kultuře.
Mohli se rovněž účastnit spousty zajímavých 
workshopů – kurzů vaření indicko-vegetari-
ánských jídel, malování hennou i s výukou, 
malování na obličej dětem i dospělým a oblé-
kání sárí pro ženy. Pro muže ve věku od 4 do 
104 let pak výuka střelby z luku či lukostřílu.
Děti si mohly zaskákat, tvořit mandaly z pís-
ku a zahrát si mnoho tematických her.
Na tržnici všechny čekaly stánky s jídlem 
a pitím, zdravé bio-obchůdky, farmářské 
výrobky, orientální obchůdek s krásným in-
dickým zbožím a tak dále.
A všichni se opět mohli svézt na indických 
velbloudech!

NÁVŠTĚVA PRÍTY VARDHANY DÁSE
Český kandidát na sannjásího, učitel a ře-
ditel gurukuly (tradiční chlapecké školy 
založené na védských principech) v Májá-
puru, Príty Vardhana dás, navštívil spolu 

se svými žáky několik místních středisek 
– farmu Krišnův dvůr, Prabhupád bhavan, 
Nava Gókulu a Nava Nandagrám. Jedním 
z témat jeho přednášek byla Varnášrama 
a jednoduchý život.  

ŠRÍ HARINÁM MANDIR TRAVELLING 
TEMPLE
Letní Prahu rozjasnila návštěva cestujícího 
autobusu plného zářivých brahmačárích 
z litevského chrámu poblíž Kaunasu. Kaž-
dodenní několikahodinové harinámy, ranní 
přednášky na louce v trojském kempu ne-
daleko ZOO a několik veřejných programů 
v obou pražských Góvindách a v Harinám 
Mandiru výlučně zaměřených na Krišna ka-
thá a svaté jméno příjemně osvěžilo a vzpru-
žilo oddané z české játry.

DIVADLO TATTVA
Nadšené fanoušky vaišnavského divadla 
Tattva z ukrajinského Dněpropetrovsku opět 
potěšil tento soubor svou návštěvou Prahy 
s reprízou divadelního představení Oddaní, 
které mapuje životní příběhy i odchod tří 
neobyčejných oddaných. Strhující vystoupe-
ní hlavního protagonisty a režiséra divadla 
jednoho herce v jedné osobě – Sadáčáry dáse 

– diváky rozesmálo i dojalo k slzám.

5.7. Dvádaší, půst za Šajana Ékádaší
 (př. 6.7. od 5:00 do 10:24)

8.7. Šríla Sanátana Gósvámí – odchod, 
 začíná 1. měsíc Čáturmásji 
 (půst od šáku)

18.7. Založení ISKCONu v New Yorku 
 v roce 1966

20.7. Dvádaší, půst za Kamiká Ékádaší 
 (př. 21.7. od 5:16 do 10:31)

3.8. Pavitrópana Ékádaší 
 (př. 4.8. od 5:35 do 10:37)

7.8. Příchod Pána Balaráma 
 (půst do oběda)

 začíná 2. měsíc Čáturmásji 
 (půst od jogurtu)

8.8. odjezd Šríly Prabhupády do USA
15.8. ŠRÍ KRIŠNA DŽANMÁŠTAMÍ, 

 příchod Pána Šrí Krišny 
 (půst do půlnoci)

16.8. NANDÓTSAVA, 
 příchod Šríly Prabhupády 
 (půst do oběda)

18.8. Annadá Ékádaší 
 (př. 19.8. od 5:57 do 10:42)

29.8. RÁDHÁŠTAMÍ, 
 příchod Šrímatí Rádhárání 
 (půst do oběda)
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Prija Kírti dás dětem

1. Rodinným knězem jaduovské 
dynastie je?
a) Nárada Muni
b) Garga Muni
c) Sandípani Muni

2. Proč navštěvují světci 
a bráhmanové domy hospodářů?
a) protože jsou chudí, tak aby od 

nich získali peníze
b) ze soucitu, aby je osvítili 

poznáním o seberealizaci
c) aby se u nich dobře vyspali 

a najedli

3. Garga Muni je… a mistrem 
v oboru…?
a) prvotřídním bráhmanou, 

astrologie
b) zkušený obchodník, podnikání
c) velký jedlík, vaření

4. Jaký očistný obřad vykonal 
Garga Muni pro Krišnu a Balarámu 
a kde?
a) obřad udělení posvátné šňůry, 

v domě Nandy Mahárádže
b) obřad zasvěcení, v chrámu 

Nandy Mahárádže
c) obřad udělení jména, ve chlévě 

Nandy Mahárádže

5. Krišna a Balaráma jsou?
a) vlastní bratři
b) nevlastní bratři
c) bratranci

6. Proč se Balarámovi říká 
Sankaršan?
a) protože má v ruce čakru
b) protože důvěrně spojuje rod Nandy 

Mahárádže s rodem Jaduovců
c) protože je nejsilnější

7. Vasudéva je…, Vásudéva je…?
a) Krišna, Krišnův otec
b) Krišnův otec, Krišna

8. Nanda Mahárádža byl velkým 
oddaným…?
a) Pána Šivy
b) Pána Nárájána
c) Bohyně Lakšmí

9. Garga Muni Nandovi 
Mahárádžovi naznačil, že…?:
a) se nemusí o svého syna bát
b) jeho syn bude velice zlobivý
c) by měl být na svého syna opatrný 

a chránit Ho

10. Když byli Krišna a Balaráma 
malí:

a) byli tak hodní, že stále jen spali 
b) chytali se ocasů telátek a nechali 

se tahat blátem a hnojem
c) jezdili na koních

11. Krišna a Balaráma:
a) rádi jedí máslo, jogurt a pijí 

mléko
b) rádi jedí máslo, jogurt, ale mléko 

nepijí
c) odmítají mléko a veškeré mléčné 

produkty, protože jsou vegani

12. Krišna a Balaráma 
kradli…a rozdávali je…:
a) sladkosti, telátkům a kravičkám
b) máslo a jogurt, opicím
c) šperky a náušnice, gópím

13. Když Krišna a Balaráma chodili 
krást do domů:
a) používali ve tmě baterky
b) používali ve tmě svíčky a ghíové 

lampičky

c) nepotřebovali ve tmě žádné 
osvětlení, protože z Jejich 
těla a šperků na Jejich tělech 
vycházela záře

14. Když se Krišnovi a Balarámovi 
nepodařilo ukrást jogurt a máslo:
a) ze zlosti se vyčůrali na podlahu 

nebo na ni naplivali
b) rozbili okno a utekli
c) začali se hádat a sváděli vinu 

jeden na druhého

15. Balarám se všemi chlapci si 
stěžovali…, že Krišna jedl…:
a) matce Róhiní, hlínu
b) matce Jašódě, hlínu
c) Nandovi Mahárádžovi, špínu

16. Když matka Jašódá uviděla 
v Krišnových ústech vesmírnou 
podobu:
a) omdlela
b) začala v extázi zpívat Krišnova 

svatá jména
c) začala se modlit ❧

UžUž jstejste četličetli KrišnaKrišna knížkuknížku?
ZnalostníZnalostní testtest z  z 8. kapitoly8. kapitoly knihy knihy Krišna, Krišna, Nejvyšší Osobnost Nejvyšší Osobnost Božství Božství 

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

1b), 2b), 3a), 4c), 5a), 6b), 7b), 8b), 9c), 10b), 11a), 12b), 13c), 14a), 15b), 16c)
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Kdo byl Patrik Trefi l, Parašurám 
Rám Balarám? Defi nitivně můj 
přítel, který nás ve svých 46 letech 
opustil. Kdo ho neznal, by řekl, že 
zemřel mladý. Ti, co ho znali, vědí, 
že prožil to, na co by jiní potřebovali 
150 let. Již od pohledu bylo 
každému jasné, že tento člověk se 
úplně vymyká běžným standardům. 
Byl vysoký, mohutný, obrovský po 
fyzické stránce. Svojí inteligencí 
a znalostmi mnohokrát porazil 
i google. Svou citlivostí a jemností 
byl křehčí než čínský porcelán. Když 
ale zařval, tak celá ulice ztuhla. 
Nikdo se neodvážil ani pohnout. To 
všechno byl on.

Stačí si projít jeho profi l, kde se na ně-
kolika místech snaží zjistit, kdo je. Jaký 
by mohl být jeho původ. Ano. Narodil se 
v Jihlavě českým rodičům, univerzitním 
akademikům s nejvyššími tituly a akade-
mickými funkcemi, ale dokázal jít hlouběji 
do minulosti, po stopách šroubovice DNA, 
genetické informace do dřívějších věků, 
dřívějších vtělení. Budu ho jen citovat. 

„Asi nejbližší mému srdci jsou Vikingové. 

Myslím, že to je moje dávná rodina.“ To 
mi jednou řekl. Na profi l jednou napsal: 

„Po zhlédnutí dokumentu Goths ze série 
Kmeny jsem zjistil, že jsem asi gothic...“ 
Možná tak cítil svůj původ, ale přesvědče-
ním byl někdo úplně jiný.

V životě ho nejvíce ovlivnila nejdříve 
undergroundová scéna šedesátých a se-
dmdesátých let, kdy se stává naprosto 
precizním znalcem umělecké tvorby. Jeho 
soukromá sbírka gramofonových desek 
čítá přes čtyři sta titulů, a ne ledajakých. 
Zaměřoval se na originály, první edice 
a jako odborník rozeznal každou digitálně 
upravovanou reedici. Jeho přehled může-
me ukázat na malém příkladu. Když ze-
mřel švýcarský výtvarník H. R. Giger, kte-
rého nazval guruem airbrushe, tak o něm 
napsali článek v Refl exu. Patrik si článek 
přečetl a jen suše konstatoval: „Hm, akorát 
jeho první obal LP nebyl Brain salad sur-
gery pro Emersony, ale Walpurgis z roku 
1969 švýcarské kapely Shiver.“ A bylo 
hotovo. A tak to měl se vším. A nebyl jen 
teoretik. Sám uměl krásně malovat, i když 
po něm žádné velké dílo nezůstalo, a air-
brush techniku se jen tak mimochodem 
taky naučil. Jednomu kamarádovi na přil-

bu namaloval Garudu s roztaženými křídly. 
Dostal za to 2 000 Kč, což asi pokrylo 
náklady na barvy. Kamarádovi chtěl udělat 
radost. Nic víc.

Hippie scéna ho v mládí hodně ovlivnila, 
ale jak sám říkal: „Hippies pro mě skon-
čili už na Summer of Love v roce 1967, 
když začal být hipíkem úplně každý. Jako 
ofi ciální konec éry hippies platí datum 
6.12.1969.“ Jeho přátelé z Tišnova, kde 
Patrik se svojí rodinou bydlel od začátku 
devadesátých let, ho spíše popisují jako 
klasického beatníka. Bohémský, umělecký 
život podvratného živlu upínající se k ex-
perimentování s drogami a mysticismu. To 
byl jeho život. Úplná extravagance. A Pa-
trik v tom jel samozřejmě po svém, takže 
úplně naplno. Tak, jak by to jiný nikdy ne-
dokázal. A v jednom momentě se k němu 
dostávají knihy od Bhaktivédanty Svámího, 
které ho naprosto nadchnou. A opět se 
naplno vrhá do nové dimenze, fi lozofi e 
Dálného východu. Nejstarší a nejrozvinu-
tější civilizace světa, védské kultury. Studo-
val Bhagavad gítu, a přesto, že tuto knihu 
většina lidí sotva přečte, spíš jen nahlédne 
na některou stránku, protože sanskritské 
verše, byť přeložené do češtiny, jsou vel-

LOUČENÍ
S MÝM PŘÍTELEM PARAŠURÁMEM



číslo 3  ročník 21  NÁMA HATTA  27číslo 3  ročník 21  NÁMA HATTA  27

mi těžké na porozumění, Patrik se všech 
sedm set veršů naučí nazpaměť a dokáže 
famózně vysvětlovat hluboké fi lozofi cké 
souvislosti a souvztažnosti k našemu všed-
nímu životu. Inspiroval řadu lidí, kteří pak 
následovali jeho příkladu.

A tak se z něho stává fi lozof nejen západ-
ního myšlení od Platona po Nietzscheho 
či Alberta Camuse, ale teď už i velký od-
borník na védskou fi lozofi i od Gíty a Bhá-
gavatamu, přes Purány a Upanišady až po 
středověkou fi lozofi i Pána Čaitanji. Každý 
druhý pátek jsem s ním sedával v obcho-
dě cyklosportu U Stratílka v Poličce, kde 
pracoval, a rozebírali jsme dějové a fi lozo-
fi cké souvislosti Purán. Pravděpodobně už 
v životě nepotkám někoho s podobným 
přehledem. Jeho záběr se nedá ani popsat. 
Přesto všechno sám zůstával vždy skromný 
a tichý prodavač kol. V Poličce ho lidé 
znali jako odborníka na kola, o kterých 
věděl naprosto všechno, a ochotně lidem 
kola i opravoval. Majitel obchodu už tako-
vého druhého zaměstnance určitě nenajde. 
Teď na jeho místě musí pracovat dva lidé, 
kteří nezvládají ani polovinu toho, co on. 
Patrik byl precizní a rychlý. V každém 
ventilku, v každé krabičce měl dokonalý 
pořádek a systém.

Na závěr bych si chtěl zaznamenat nej-
důležitější životní lekci, kterou nám všem 
udělil. To byl jeho přístup k nemoci, která 
mu byla diagnostikovaná někdy před třemi 

roky. Rakovina jater. Nádor o velikosti 10,2 
cm. Pamatuji si, jak mi o tom řekl: „Hele, 
Díno, byl jsem u doktora a zjistili mi nádor 
na játrech. Nedá se s tím nic dělat. Nejde 
to operovat. Nic.“ Ptal jsem se ho, co s tím 
bude dělat. Oba jsme byli na stejné vlně 
a věděli jsme, že ta naše cesta je úplně jiná 
než ta běžná. Ano, víme, že nejsme toto 
tělo. Víme, že tělo je jenom stroj, kdežto 
naše skutečné já, vědomí, duše jen pobývá 
v těle, stejně jako řidič sedí v autě a někam 
s ním jede. Pak může z auta vystoupit a jít 
kam chce, nehledě na auto samotné. No jo, 
ale do jaké míry je to jen nějaká východní 
fi lozofi e a do jaké míry je to realita? To se 
pak v těch následujících třech letech ukáza-
lo. Děkuji ti za tyto prožitky, které mi daly 
mnoho životních zkušeností a skutečných, 
reálných prožitků. Jsi můj guru. Ukázal jsi 
mi cestu a sám jsi ji dokonale prošel. Mu-
sím si to napsat, protože za rok za dva už si 
asi těžko něco vybavím. 

A tak začala Patrikova další životní etapa. 
Léčení vlastního těla a ducha, příprava na 
odchod z tohoto světa a pak samotný od-
chod. Život a smrt jsou spolu tak spojené, 
že jeden bez druhého nemůže existovat. 
Narození dvou dětí, které jsem zrovna já 
prožíval, a tvoje příprava na smrt, kterou 
jsem mohl s tebou prožít až do konce, mi 
daly hodně. Možná zatím nejvíc, čeho 
jsem v životě dokázal. Chci žít autenticky, 
realisticky a poznat smrt je důležitý aspekt 

našeho života. Nechci utíkat, nechci smrt 
ignorovat, schovávat se, tabuizovat ji.

Celý tvůj život byl výjimečný a tato fáze 
snad nejvíc. Byla slavná a řekl bych i krás-
ná. Patrik jezdil do Brna na Žluťák, kde to 
s ním měl pan doktor velmi těžké, protože 
si o nemoci i léčbě zjistil, co se dalo. To 
nemají doktoři rádi. A tak pan doktor moc 
nemluvil, skoro nic nevysvětloval, nic ne-
radil a vlastně ani neléčil. Nabídl mu jen 
jedny prášky, které bral krátký čas bez zna-
telného výsledku. Pak mu doktor nabídl 
možnost biologické léčby a následně mož-
nost přihlásit se do výzkumného progra-
mu testování nových léků. To byl zlomový 
přístup pro Patrika. Ten si hned přes in-
ternet zjistil, že v Americe tento program 
už před několika lety ukončili, protože 
neměl výsledky. Taky si zjistil, že Evropská 
unie ještě dojíždí tento výzkum, protože 
fi nanční dotace již byly schváleny a musí 
se tedy utratit. Pacient v tomto programu 
dostává měsíčně 500 Kč jako odměnu za 
účast, kdežto doktor, který dokázal sehnat 
pacienta do tohoto výzkumu, dostává od 
EU fondu měsíčně přes 140 tisíc korun.

Patrik tento program odmítl. Pan doktor 
mu pak nabízí jen tlumící prášky na bo-
lest, které Patrik odmítá. Toto byl hlavní 
impuls k tomu, že pochopil, že je to jen na 
něm. On musí něco dělat, jinak lékařská 
prognóza dva a půl roku života, kterou 
mu lékaři sdělili, se naplní. A tak začíná 

Byl vysoký, mohutný, obrovský po fyzické stránceByl vysoký, mohutný, obrovský po fyzické stránce
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hloubkové studium botaniky, fytoterapie, 
ájurvédy, psychosomatiky, psychologie, 
anatomie, biochemie a asi dalších dvaceti 
vědních oborů. Začínají detoxikační kúry, 
odkyselování organismu, posilování imu-
nity atd. Po mnoha pokusech a testech 
u Patrika vyhrává rostlina kratom (Mitra-
gyna speciosa). Našel si dovozce z Anglie, 
který ji má přímo z Malajsie. Existuje asi 
šest základních druhů s různými účinky 
a Patrik si našel dva až tři druhy, které 
mu vyhovují. Jelikož více jak dvacet let je 
aktivním členem hnutí Hare Krišna, tak 
se striktně vyhýbá veškerým omamným 
látkám včetně kofeinu a theinu. Kratom 
spadá do kategorie sattvických bylin, 
a proto ho začal užívat. Kratom obsahuje 
26 různých alkaloidů, z nichž pouze 16 
bylo zmapováno a prozkoumáno západní 
biologickou vědou. Ostatní látky jsou stále 
naprosto neznámé. Patrik potřeboval silně 
alkalickou stravu, protože věřil, že kyselá 
strava, cukr a stres jsou hlavní potravou 
rakoviny. Četl mnoho odborných studií.

Zajímavé je, že se mu opravdu podařilo 
rakovinu zastavit. Nádor až do jeho smrti 
nevyrostl ani o milimetr. Metastázy měl 
pouze v žebrech na pravé přední straně, 
kde nejsou žádné další důležité životní 
orgány. Metastázy se podařilo zničit radio-
terapií. I v takto velmi těžkém zdravotním 
stavu žil běžným životem. Chodil šest dní 
v týdnu do práce, kam dojížděl autem. 
Necítil se nijak omezovaný. Doktor z toho 
byl trochu v šoku, řekl mu, že s takovou 
diagnózou by měl ležet v doma v posteli. 
Divil se, že může vůbec chodit. Patrik si 
zažádal o invalidní důchod. K velkému 
rozčarovaní pana doktora, který mu psal 
doporučenku, dostává pouze částečný in-

validní důchod s odůvodněním, že nemá 
jediný den na neschopence. Patrik ale 
nechce slevit ze svého pracovního tempa. 
Ví, že by se jeho stav mohl zhoršit. Zvlášť 
po psychické stránce. Játra ale pod tíhou 
nádoru přestávala fungovat, projevovalo 
se to svěděním kůže a pupínky po celém 
těle, které si musel rozškrabávat. Tak se 
snažil řešit tento problém. Na kožním mu 
vyloučili dermatologickou příčinu. Řekli, 
že nevědí, z čeho to má. Spojitost s játry 
doktoři vůbec nepřipouštěli.

Spolu jsme diskutovali hodně duchov-
ních témat včetně přípravy na smrt podle 
starověkých jógínů. V momentě, kdy už 
je jasné, že se konec života blíží, tak tělo 
začne samo odbourávat tuky a bílkovinu. 
Člověk začne hubnout, přichází nechuten-
ství. Jde o přirozenou očistu těla. V posled-
ní fázi života se doporučuje držet půst a pít 
minimum tekutin. Ve védských časech 
bylo zvlášť pro muže velmi potupné zemřít 
doma v posteli, a zvlášť na nemoc. To se 
stávalo jen nevzdělané spodině společ-
nosti. Bráhmani ovládali jógu a opouštěli 
svá těla v meditaci a jógovém transu, kdy 
upnuli svoji mysl na některý z aspektů 
Boha – ať přímo na Boha jako osobu, nebo 
na Jeho lokalizovaný aspekt v srdci živé 
bytosti, známý jako Paramátmá, nebo na 
transcendentální tělesnou záři Boha zva-
nou Brahman. Pak pomocí cviků pránájá-
my pozvedali duši v těle pomocí proudů 
vzduchů v těle do temene hlavy, kdy se pak 
katapultovali z těla ven.

Kšatrijové, králové a válečníci raději 
zemřeli v boji, než by umírali v posteli. 
Pokud zrovna žádná válka nebyla, tak se 
vydali v jednoduchém oděvu na sever. Bez 
jídla a pití jen šli a šli na sever do hor, do 

Himálají. Šli, dokud nepadli. Odcházeli 
zcela sami, nikým nepozorováni, bez rodi-
ny, bez doprovodu. Toto jsou slavné způso-
by, jak důstojně umřít.

Vaišnavové, uctívači osobního aspektu 
Boha, opouštějí své tělo tak, že jen upínají 
svoji mysl na Boha a odříkávají mantru na 
svém růženci. Na vnější okolnosti nehle-
dí. Jelikož Patrik byl svým přesvědčením 
vaišnava, jeho cesta byla jasná. Zatím ale 
chodil do práce a snažil se upravit svůj 
jídelníček tak, aby neobsahoval cukry 
a kyselinotvorné potraviny. Zlom přišel až 
před třemi týdny, kdy si chtěl vzít týden 
volna na neschopence, aby splnil podmín-
ky pro invalidní důchod. Cítil se unavený 
a chtěl si týden odpočinout.

V ten moment se jakoby zadržovaná 
zničující síla choroby probudila a udeřila. 
Začal mít vážné problémy s ascitem, který 
už se několik týdnů trochu projevoval. 
Hromadění tekutiny v dutině břišní je 
velká komplikace, která se musela řešit. 
Bohužel, jelikož doktor téměř s Patrikem 
nekomunikoval, tak o tomto problému 
neměl žádné informace. Pouze z internetu. 
Tak se objednal na ambulantní upuštění 
vody, což se nikomu nechtělo dělat. Jsou 
tam rizika spadnutí tlaku a omdlení nebo 
dokonce kolapsu. Nakonec se to dalo řešit 
a dvakrát na upuštění vody byl.

V první moment bylo jasné, že už se do 
práce nevrátí a že musíme začít počítat 
i s nejhorší variantou. První fáze je vždy 
odmítání. Většina lidí tuto fázi ani nepře-
koná a umírá v křečích, strachu a obrovské 
bolesti. Nechce se jim z těla ven a to fakt 
bolí víc než fyzická bolest. Patrik je ale vý-
jimečná osobnost, a proto má i výjimečný 
přístup. Na jednu stranu se pořád snaží 

S milovanou dcerou Ester na festivalu vozůS milovanou dcerou Ester na festivalu vozů
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léčit, na druhou stranu ale rozvíjí svoji 
duchovní stránku a po mnoha a mnoha 
letech praktikování bhakti jógy přijímá 
zasvěcení od svého duchovního mistra. To 
mu dodalo úplně nový život, novou ener-
gii pro něho i jeho nejbližší. Jeho žena je 
najednou svědkem reality, že opravdu ne-
jsme toto tělo a že hmotná stránka života 
není ta jediná. Síla mantry po zasvěcení jí 
dokazuje nejenom, že Bůh existuje, ale že 
je přirozenou součástí našeho každoden-
ního života. Jen my si to nechceme přiznat. 
Snažíme se sami hrát na Boha, manipu-
lovat s přírodou a hmotou podle našich 
vlastních sobeckých představ.

To se teď ukazuje. K čemu je celá kon-
zumní společnost zaměřená na sobecký 
vlastní požitek smyslů? V poslední fázi ži-
vota každý zjistí, že je to pomíjivé, prchavé 
štěstí, které vlastně vůbec nemá smysl. Nyní 
je čas se napojit na naši skutečnou matku, 
matku přírodu, na její koloběh a na našeho 
skutečného věčného otce, na Boha, který 
je neustále s námi a snaží se nám pomáhat, 
i když Ho většinou ignorujeme. Někdo 
Ho vnímá jako svědomí, někdo jako osud, 
jiný jako vesmírný řád nebo jako energii 
Brahman. On je tím vším a k tomu navíc je 
i milující otec, přítel, ochránce a opatrovník. 
Když někdo má to vnímání a pochopí to, 
tak už se smrti nebojí.

Patrik získal krásné duchovní jméno při 
zasvěcení. Jmenuje se Parašuráma Ráma 
Balaráma dás. Členové jeho rodiny a přátelé 
ho postupně navštěvují a on se s nimi lou-
čí. Většina lidí byla v šoku z jeho vnějšího 

vzezření, protože velký golem byl najednou 
kost a kůže, ale humor ho nepřešel. Říkal, 
že je jak mluvící hlavička na ramínkách. 
Začal intenzivně pracovat na sobě, prochá-
zel si pořád dokola všechny důležité životní 
události a rozhodnutí. Začal si uvědomovat 
spoustu chyb, které udělal. Začal toho lito-
vat a žádat všechny své blízké o odpuštění. 
Jaký názorný příklad hodný následování. 
Takhle se dokáže chovat jen opravdu vý-
jimečná a vznešená osobnost. Jelikož byl 
doma se svou ženou a dětmi, tak si spolu 
vyjasňovali a prohlubovali své vztahy. Když 
jsem přijel předminulý pátek na návštěvu, 
tak jsem byl užaslý atmosférou. Povídali 
jsme si hodiny o skutečných a hlubokých 
tématech života. Povídali jsme si o duchov-
ních věcech, o fi lozofi i. Parašurám nechtěl 
mluvit jen o těle a chorobě. O tom už jsme 
si konec konců všechno řekli. Prožili jsme 
hezké a legrační chvíle.

Když jsem odjížděl, tak mi řekl: „Víš, já 
ani nevím, jestli umírám nebo ne.“ Loučil 
jsem se s ním jako vždycky. Šel mě vy-
provodit ven až k brance. Dál už ale nešel. 
Což dělal. Objal jsem ho jednou rukou, ale 
on k mému překvapení mé objetí neopě-
toval. Nerozloučil se se mnou. To všechno 
bylo jiné než normálně. Tak jsem mu řekl, 
že se za čtrnáct dní stavím. Jako vždy. Jen 
pozvedl bradu a řekl: „Jó, no.“ Tehdy jsem 
si řekl, že se asi nechce loučit, abychom se 
ještě opravdu za čtrnáct dní viděli. Ale už 
se neuvidíme. To bylo naposled.

Teď vím, že už to věděl. Proto se nechtěl 
loučit. Když jsem dnes přijel na návštěvu, 

už tam nebyl. Jen jeho žena a děti. Sedě-
li jsme u stolu a povídali jsme si o těch 
posledních dnech. Povídali jsme si o tak 
důvěrných okamžicích... nemohu je sem 
zapsat. To nejde. To musí zůstat hluboko 
v nás. Bylo to úžasné, smutné i veselé, ale 
hlavně neskutečně krásné. Napíšu jen to, 
že nechtěl umírat v nemocnici bez rodiny 
a přátel. Nechtěl být odevzdaný ležák ne-
mocničního průmyslu. To se mu splnilo, 
i když nakonec do nemocnice odjel. Byl 
tam jen krátce v tichosti a klidu. Až zpět-
ně jsme se podivovali nad tím, jak i kvůli 
rodině zatajoval obrovské fyzické bolesti, 
které musel mít. Doktoři říkali, že to byl 
stupeň osm. On byl ale potichu, nechtěl 
rmoutit svoji ženu a své okolí.

V nemocnici v Novém Městě byli 
velice vstřícní a neskutečně tolerantní. 
Paní doktorka do ničeho nezasahovala 
a nechala ho i jeho příbuzné a kamará-
dy, kteří tam byli, aby s ním mohli být, 
jak dlouho chtěli. Ve kterém okamžiku 
odešel, se neví a už se to nikdo nedozví. 
O to vlastně nejde. Byl se svými blízkými, 
naslouchal mantry, dostal lístky tulasí na 
jazyk, na čele měl tilak a vedle sebe oltář. 
Tak odchází jen opravdu velcí vaišnavové 
a Parašurám jím byl a je.

A co dodat na závěr? Jeho duchovní mi-
str mu v sobotu večer poslal z Indie e-mail, 
který si přečetl v neděli. Napsal mu, ať se 
ničeho nebojí, že teď za něho přebírá úpl-
nou zodpovědnost a že mu zaručuje, že se 
už teď v tomto životě vrátí zpátky k Bohu. 
Den na to v tichosti odešel. ❧

Bhakta Patrik znal všechny verše Bhagavad gíty nazpamět́Bhakta Patrik znal všechny verše Bhagavad gíty nazpamět́
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Velice rádi využíváme příležitosti podě-
kovat matce Jógamáje za její velmi neso-
beckou službu v rámci organizace před-
školního Krišna vědomého vyučování pro 
několik malých dětí zde na farmě Krišnův 
dvůr. Když se ze školky vrátí náš malý syn, 
tak má chuť mluvit o Krišnovi a o tom, co 
se naučil, což je jasná známka toho, že 
vyučování je velmi přínosné pro jeho další 
duchovní i intelektuální rozvoj.

Ačkoliv se naše hnutí neustále rozvíjí, 
často naráží na vnitřní problémy, které 
způsobuje fakt, že stále je většina jeho 
členů ovlivněna materialistickými vjemy 
a hodnotami, které jim byly systematicky 
vštěpovány během bezbožné výchovy, 
kterou podstupovali, než se k vědomí 
Krišny dostali.Výchově malých vaišnavů 
by proto měla být věnována ta nejvyšší 

pozornost, jak ze strany vedení našeho 
hnutí, tak i ze strany naší široké komuni-
ty. Troufáme si tvrdit, že správná výchova 
našich dětí je minimálně stejně tak dů-
ležitá jako rozdávání Prabhupádových 
knih a šíření svatého jména.

Šťastní vaišnavové vychovaní s láskou 
ve funkčních rodinách, vyrůstající ve 
funkčních komunitách a realizovaní 
v transcendentálním i imanentním 
poznání jsou prakticky jedinou nadějí 
pro současnou civilizaci, která se zmítá 
v křeči sebedestrukce. Šríla Prabhu-
páda předpověděl, že toto hnutí se 
zapíše do dějin tím, že zachrání tento 
svět v jeho nejtemnější hodince. Jsme 
plně přesvědčeni, že tohoto budou 
schopni pouze čistí vaišnavové, jejichž 
charakter nebude poskvrněn nízkými 

činnostmi materialistů. Každý malý 
krůček k dosažení tohoto cíle je velmi 
důležitý a slavný.

Kéž tedy Krišna a Šríla Prabhupáda 
žehná matce Jógamáje a dalším, kteří 
v tomto ohledu přikládají ruku k dílu, 
a ochraňuje je před překážkami, které 
jim bude stavit do cesty osobnost Kaliho, 
a zkouškami, kterými bude Májá Deví 
tepat jejich upřímnost a odhodlanost.

Díky patří také Ačjutovi Gótrovi Prab-
huovi a jeho dobré ženě za tento velmi 
dobrý nápad vyjádřit veřejně poděkování 
oddané, která vykonává velmi důležitou 
a nezištnou službu. Takto nám připo-
mněli další důležitý aspekt vaišnavské 
kultury, a tou je oslavovat oddané. Děku-
jeme za tuto příležitost.

Gadádhar dás a Uttará déví dásí ❧

VAIŠNAVSKÁ ŠKOLKA 
na farmě Krišnův dvůr

Školka zde na farmě Krišnův dvůr probíhá 3x týdně a je určena pro děti zhruba 
mezi třemi až pěti lety. Ráno začíná v 7 hodin, kdy se děti vždy účastní ranního pro-
gramu v chrámu, včetně vítání Božstev, Prabhupádovy Gurupúdži, lekce a prasádam 
společně s oddanými. V ranních hodinách se děti učí zábavnou formou také verše 
z Bhagavad gíty, za týden se naučí jeden verš. Před učením si opakují verše a mantry, 
které již znají. Potom je program různý. Některé dny v týdnu se učí jóga, některé an-
gličtina, některé dny písmena a čísla, jindy děti připravují ovocné a zeleninové saláty 
a obětují je Krišnovi.

Každý den děti také vyprávějí nějaký příběh ze Šrímad Bhágavatamu nebo Čai-
tanja čaritámrity a v době před festivaly připravují divadlo. Někdy vyrábějí ozdoby 
pro Krišnu, nebo tancují a zpívají devocionální písně od Ánanda Kandiní mátádží. 
Téměř každý den chodí na společné naučné procházky, nebo jezdí na poznávací vý-
lety. Pomáhají také s různými chrámovými službami za dohledu starších. V jarním 
a letním období se s radostí učí sázet rostliny nebo udržovat zahrádku.

Velmi oceňujeme tuto službu malým vaišnavům, která není úplně snadná a kterou 
nezvládne tak bravurně jen tak každý. Je to pro nás příklad v tom, abychom také dě-
lali více pro tuto misi Šríly Prabhupády, jako to dělá Jógamájá mátádží. Shodli jsme 
se, že jsme se v dětství rozhodně takto netěšili do školky, jako se teď úplně pokaždé 
těší do vaišnavské školky náš syn Ghanašjám. Děkujeme.

Ačjuta Gótra dás a Tungavidjá déví dásí

Jsme moc rádi, že na farmě vznikla 
vaišnavská školka. Jak víme z knih Šrí-
ly Prabhupády, společnost oddaných 
je neocenitelně příznivá a oproti tomu, 
společnost neoddaných je nebezpečná. 
Mnohem více to platí pro děti, které 
vše kolem sebe vnímají intenzivněji. 
Proto – i přesto, že to máme celkem 
daleko – dojíždíme do školky alespoň 
jednou týdně moc rádi a doufáme, že 
budeme moct v budoucnu i častěji. 
Dcerka Amala se vždycky moc těší na 
děti a hlavně na holčičky, které jí tady 
v Praze trochu chybí. Práce a nadšení 
učitelky Jógamáji je dechberoucí. 

Děti ji milují a plně respektují. Je 
zkrátka profesionálka v tomto obo-
ru. Pro nás rodiče je velkou inspirací. 
Výuka dětí ve vědomí Krišny je přání 
Šríly Prabhupády a zároveň je to naše 
zodpovědnost vůči dětem. Zároveň to 
ale není lehký úkol a my všichni moc 
děkujeme paní učitelce Jógamáje za 
její pomoc.
Hansa avatára dás a Kavitá déví dásí
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MOHLA BYS KRÁTCE SHRNOUT, 
JAKÁ JE VAŠE ŠKOLKA A CO V NÍ 
DĚLÁTE?

Naše školka je maličká a děláme v ní to, 
co nás baví – zpíváme, skáčeme, objevuje-
me, křičíme, vyprávíme, vaříme, pěstuje-
me, ale i to, co nás zatím moc nebaví, ale 
chceme se to naučit – uklízíme, poslou-
cháme, dojídáme, tolerujeme, děkujeme... 
a pak to všechno vezmeme a utíkáme 
k oltáři :).
JAKÉ TO JE UČIT MALÉ VAIŠNAVY 
A CO JE PRO TUTO SLUŽBU NEJDŮ-
LEŽITĚJŠÍ?

Děti oddaných jsou bystré (žádní tama-
sáčci:) a učitel musí být pozorný, vnímavý 
a pružný, jinak ztratíte jejich pozornost 
a jste v koncích. Pro tuto službu je nutné 
to, co pro jakoukoli jinou – trpělivost 
a vědomí Krišny... No, a musíte je mít rádi, 
jinak to nejde.
ŘÍKÁ SE, ŽE VÉDSKÝ SYSTÉM VZDĚ-
LÁVÁNÍ KLADE VĚTŠÍ DŮRAZ NEŽ 
NA AKADEMICKÉ ZNALOSTI NA 
ROZVOJ DOBRÉHO CHARAKTERU 
ŽÁKA. JAK SE TOHO DAŘÍ DOSÁH-
NOUT VE VAŠÍ ŠKOLE?

Ano, to je pravda. Šríla Prabhupáda 
považuje za stěžejní ve výchově dětí 
ranní program a společnost oddaných. 
A proto si vážíme toho, že může školka 
probíhat v chrámu, kde jsou instalovaná 
Božstva a funguje plný ranní program. 
A pak je tu samozřejmě krásný Šrímad 
Bhágavatam, který je plný příběhů 
o skutečně charakterních osobnostech, 
a děti příběhy milují.
A JAKÝ SI MYSLÍŠ, ŽE BY MĚL MÍT 
CHARAKTER TEN, KDO DĚTI UČÍ?

Určitě prvotřídní ...takže mám na čem 
pracovat:).
PROČ SI MYSLÍŠ, ŽE JE DŮLEŽITÉ 
UČIT DĚTI V DUCHU VĚDOMÍ 
KRIŠNY?

Protože vše ostatní je nevědomost.
íšvarah paramah krišnah
sač-čid-ánanda-vigrahah

anádir ádir góvindah
sarva-kárana-káranam

„Krišna, známý jako Góvinda, je nejvyšší 
vládce a má vĕčné, blažené, duchovní tĕlo. 
Je původem všeho, ale sám nemá žádný 
původ, protože On je prvotní příčinou 
všech příčin.“
JAKÁ JE ÚLOHA RODIČŮ V TOMTO 
SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ?

Stabilní rodinu nenahradí žádná jiná 
instituce. A v konečném smyslu rodiče 
zodpovídají i za vzdělání svých dětí, proto-
že podle svých hodnot duchovních i hmot-
ných svěří své dítě vhodnému učiteli, nebo 
je učí sami.
CO BY SIS PŘÁLA, ABY SE VE TVOJÍ 
SLUŽBĚ JEŠTĚ PODAŘILO DOSÁH-
NOUT?

Moc bych si přála, aby přišli oddaní, 
kteří se se vší vážností ujmou vzdělávání 
a výchovy starších dětí.

A všem malým vaišnavům přeju šťastné 
dětství s Krišnou, aby z nich mohli vyrůst 
zdraví, silní a vyrovnaní vaišnavové, kteří 
budou nadšeně rozdávat milost Pána 
Čaitanji. 

Hare Krišna ❧

Rozhovor s Jóga Májou déví dásí
paní učitelkou ve vaišnavské školce na Krišnově dvoře



10 brambor• 
½ hrnku hladké mouky• 
1 hrnek žitné mouky• 
1 – 2 hrnky polohrubé mouky (podle tuhosti těsta)• 
majoránka, bazalka, kmín, pepř a sůl dle chuti• 
trocha vody• 
řepkový nebo slunečnicový olej na smažení• 

Nastrouháme oloupané brambory na větší nudle, 
přidáme majoránku, bazalku, pepř a sůl dle 
chuti. Koření dobře promícháme s nastrouhanými 
bramborami, přidáme ½ hrnku hladké mouky 
a opět dobře promícháme. Aby těsto bylo správně 
tuhé, nalijeme trochu vody podle suchosti brambor, 
vsypeme žitnou mouku a zamícháme. Nakonec ještě do 
těsta dáme polohrubou mouku, aby bylo těsto dobře 
roztíratelné na pánvi. Smažíme na mírném ohni.

S potěšením nabídneme Šrí Krišnovi
Recept 

poskytla
Gítámrita 
déví dásí

BRAMBORÁKYBRAMBORÁKY
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