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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!

život se skládá z roků, měsíců, dnů, 
hodin a vteřin. Každým malým oka-
mžikem se může ten život naprosto 
změnit, od základů, všechno může 
být najednou úplně vzhůru nohama. 
A nebo může, ten život, prostě skončit. 
Dočasný pobyt v tomto konkrétním 
daném vtělení zčistajasna zhasne, jako 
když někdo vypne vypínač.

Stačí jen málo, třeba si někdo sedne 
za volant, aniž by měl oprávnění řídit. 
Vjede pak klidně až na chodník, vyjede 
na ostrůvek, porazí značku, narazí do 
stojanu benzínového čerpadla, a pak, ješ-
tě pořád v dost velké rychlosti, srazí tři 
oddané, kteří vesele křepčí v harinámu.

Nic se neděje jen tak, ani stéblo trá-
vy se nepohne bez Krišnova svolení. 
A je docela dobře možné, že původní 
karma těchto tří vznešených duší byla 
ještě těžší a místo rychlého převozu 
do nemocnice by je byl býval mohl 
dostihnout ještě mnohem tragičtější 
následek jejich předchozích činů.

Přesto zpráva o této nehodě uvedla 
nejen českou vaišnavskou komunitu 
v totální šok. Jak se to mohlo stát? Na 
Pada játře? Takoví úžasní oddaní?

Součástí tohoto šoku nejspíš bylo i uvě-
domění si svojí vlastní dočasnosti a smr-
telnosti. Tak samozřejmě, nejsme tohle 
tělo, jenže kde končí naše gjána a začíná 
vigjána? Co chápeme pouhou inteligencí 
a co už jsme pochopili i srdcem?

Jsme připraveni tady a teď na mož-
ný okamžitý odchod, se kterým jsme 
doteď ani náhodou vůbec nepočítali? 
Jsme si skutečně vědomi Krišny v kaž-
dém okamžiku? Vidíme Ho opravdu 
za vším? I za strašlivou nehodou hro-
zící fatálními následky? A dokážeme 
věřit, že i ta nehoda je jen projev Jeho 
sladké vůle?

Zhruba dva týdny po nehodě jsme 
srazili autem srnku. Už zdálky jsme 
viděli, jak vbíhá na silnici jasně 
osvětlenou ranním sluncem. Řidič 
okamžitě začal brzdit. 

Ona s očima upřenýma na nás 
běžela konstantní rychlostí přesně 
pod kola našeho auta. Všichni jsme 
se smutkem sledovali její pohyb 
vpřed. Bylo to jako sledovat nějaký 
zpomalený film. Nemohli jsme nic 
udělat a už dopředu jsme věděli, jak 
to dopadne.

Nárazem úpěnlivě brzdícího vozu 
skolená srnka se oklepala, odkulhala 
stranou, padla na chvíli k zemi a pak 
se odbelhala pryč.

A já zase byla v mysli u té nehody na 
Pada játře a chápala jsem, že přesně 
takhle funguje karma. Neomylně a ne-
vyhnutelně. Jen ne vždy to je takhle 
jednoznačně nabíledni...

Vaše služebnice  
Džalángí déví dásíSlovenská republika

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

1.  sobotu v měsíci v 11 hodin

STŘEDEČNÍ PROGRAM 
V GÓVINDĚ, 

Soukenická 27, od 18 hodin

NEDĚLNÍ HOSTINA 
V CHRÁMU LUŽCE, 

začátek od 14 hodin
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Olej z hořčičných semínek je 
velmi chutný 25. září 1974, ISKCON Kolkata, Indie

24. září 1974, ISKCON Kolkata, Indie

Během pobytu v kolkatském chrámu v roce 1973 jsem ob-
jevil Prabhupádovu zálibu v bengálské kuchyni. Přitom 
v době, kdy jsem mu osobně sloužil, Jeho Božská Milost 

prasádam v bengálském stylu jedla jen zřídka. I během pobytu 
v chrámech v Kolkatě či Májápuru přijímal Prabhupáda ob-
vykle pouze prasádam připravené jeho západními žáky. S ben-
gálskými jídly byl totiž jeden problém – ač byla velmi chutná, 
obsahovala často hořčičný olej.

„Je pro mě špatně stravitelný,“ komentoval to Prabhupáda. 
Jednoho dne v kolkatském chrámu vstoupil Tamál Krišna 

Mahárádž do Prabhupádova pokoje a složil poklonu. Prabhu-
páda seděl za svým pracovním stolem a jako vždy sršel energií.

„Neříkal jste, že hořčičný olej je vhodný pro povrch těla a ghí 
pro vnitřek?“ vyptával se Tamál Krišna. 

„Ano,“ přisvědčil Prabhupáda s úsměvem. 
„Znamená to tedy, že hořčičný olej bychom neměli používat 

při vaření?“ pokračoval Tamál Krišna Mahárádž. 
„Ano, je to tak,“ řekl Prabhupáda. „Nicméně hořčičný olej je 

velmi chutný. Dodává zelenině prvotřídní chuť. V Bengálsku 
proto hořčičný olej používá při vaření každý. Je velmi lahodný.“

Když Prabhupáda pobýval v Bengálsku, přicházela někdy 
do chrámu jeho sestra a vařila mu. Dobrodiní to bývalo roz-
poruplné. Bylo totiž veřejným tajemstvím, že Prabhupádova 
sestra pašuje do chrámové kuchyně pod svým sárí hořčičný 
olej, aby ho mohla použít při vaření pro svého milovaného 
bratra. Stejně jako Prabhupáda, i Pišimá brilantně ovládala 
strategii každého se zájmem vyslechnout, ale pak si udělat 
všechno zcela podle svého. Prabhupáda vždy snědl všechno, 
co mu uvařila, i když pak si občas stěžoval s notnou dávkou 
černého humoru: „Z jejího vaření je mi nanic. Myslím, že se 
pokouší sprovodit mě ze světa.“ 

Někdy jsem mu otcovsky radil: „Prabhupádo, po jídlech 
od vašeho kuchaře vám nic není, zato když sníte něco od vaší 
sestry, tak vám bývá špatně.“

„Je to tak! Dávej mi pouze jídlo, které připravíš ty sám,“ při-
takával důrazně. „Když mi něco dá má sestra, tak si to sněz, 
jestli budeš mít chuť. Já to jíst nechci.“

Jeho odhodlání řídit se mojí radou mě nadchlo. Samozřejmě, 
když pak došlo na jídlo samotné, žádnými pokyny se neřídil. 
Vždy si dělal pouze to, co chtěl. Jednou Prabhupádu navštívil 
v jeho bytě v Džuhu bengálský brahmačárí, jeden z jeho du-
chovních synovců. Byl to mistr kuchař, opravdový šéfk uchař, 
a nabídl se, že připraví suktu, hořkou zeleninovou směs. Sle-
doval jsem toho mladého oddaného, jak znalecky smaží velké 
plátky zeleniny, včetně hořkého melounu. Vyvrcholením té 
exhibice byl velký hrnec velmi hořké a velmi olejnaté polévky. 
Prabhupáda vychutnával každé sousto. 

„To je úplný zázrak,“ komentoval to. „Šrutakírti, tohle se mu-
síš naučit. Dělej to přesně takhle. To je naprosto prvotřídní.“

Nikdy jsem mu tuto pochoutku již znovu připravit nedoká-
zal, ani přibližně. Naštěstí pro mě Prabhupáda přijímal i mno-
hem prostší jídla, která jsem obvykle ukuchtil. Ke štěstí mi 
úplně stačilo, když říkal, že po mých jídlech mu není špatně.

Šrílo Prabhupádo, vždy jsem žasl nad hloubkou vašeho souci-
tu. Přijímal jste službu od každého, bez ohledu na následky, jaké 
pro vás měla. Kdo by tohle mohl vědět lépe než já? Nikdy jste 
nade mnou nezlomil hůl. Vím jistě, že dokud má touha sloužit 
vám bude upřímná, nikdy se ke mně neobrátíte zády. Prosím 
naučte mě vychutnávat chuť té sukty, kterou jste jedl, a také chuť 
oddané služby...

Jednoho dne jsme s Paramahansou Svámím doprovázeli 
v autě Prabhupádu cestou po jeho rodném městě. Když jsme 
míjeli tamní hřiště, Prabhupáda na něj ukázal a řekl:

      „Támhle jsem v mládí hrával fotbal. Býval jsem brankář, čistě 
proto, že jsem byl líný. Nerad jsem běhal dokolečka. Místo bran-
káře pro mě bylo jak stvořené.“

Smáli jsme se jeho doznání spolu s ním. Milovali jsme vše, co 
nám vyprávěl ze svého života, zvláště ze svého dětství. Tetelili 
jsme se blahem, že s námi mluví tak lehkým a důvěrným tónem, 
vždyť jsme dobře věděli, že líný nebyl. Bylo nám všem kolem dva-
ceti, a přesto jsme s ním při jeho ranních vycházkách s bídou dr-
želi krok. Zároveň jsme si uvědomovali, že energií nikdy neplýtvá 
zbytečně. Všechno, co dělal, bylo s plným vědomím Krišny a pro 
potěšení Nejvyššího Pána.

Nerad jsem běhal dokolečka
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Za celou dobu, co jsem Prabhupádovi sloužil, jsem téměř ni-
kdy nemusel vyjadřovat pochyby o jeho pokynech. Vlastně 
si vzpomínám pouze na jediný takový případ. Šríla Prabhu-

páda tehdy obdržel dopis, ve kterém ho jeden oddaný žádal o do-
volení rozvést se se svojí ženou a oženit se s jinou. Byl jsem u toho, 
když Prabhupáda na dopis odpovídal, a to, že svůj souhlas udělil, 
mě šokovalo. Honilo se mi to hlavou celý den. Naše fi lozofi e, 
alespoň jak jsem to pochopil já, žádný rozvod nedovoluje. Věděl 
jsem sice, že k rozvodům dochází, ale ani ve snu by mě nenapadlo, 
že by to Prabhupáda schvaloval. Pořád jsem si říkal: „Tohle by 
Prabhupáda neudělal.“

Nakonec jsem to už nevydržel. 
Rozhodl jsem se Prabhupády na 
důvod jeho rozhodnutí zeptat, 
a nejvhodnější chvílí se mi na to 
zdála večerní masáž. Masíroval 
jsem Prabhupádu už asi půl ho-
diny, až nakonec jsem vyhrknul: 

„Prabhupádo, potřebuji se vás na 
něco zeptat. Ten oddaný, co se ptá 
na rozvod…“

„Ano,“ přerušil mě, „napsal 
jsem mu, že to může udělat.“ Bylo 
mi nanic, že ho mořím svými 
duševními zádrhely, ale nemohl 
jsem si pomoci.

„Já vím,“ pokračoval jsem. „Jen 
tomu nerozumím. Vždycky jste 
říkal, že rozvod je proti védským 
principům. Nikdy by žádný roz-
vod být neměl.“

„Správně,“ odpověděl. „Ale 
v této západní společnosti jsou 
tyto věci schvalované. Takže i my 
to můžeme dovolit.“

Příliš mě to neuspokojilo. Zdálo 
se, jako by Šrílovi Prabhupádovi 
byla celá ta věc s rozvodem lhos-
tejná. Byl to postoj, jaký jsem u něj 
nikdy předtím nezažil.

„Dobrá, ale tato společnost 
schvaluje i jedení masa a drogy,“ 
řekl jsem. „Všechny tyto věci se 
schvalují. Proč tedy nejsou také 
dovolené?“

Můj nejslitovnější duchovní 
učitel odpověděl se soucitem 
v hlase: „Skutečnost je taková, 
že ať mu svolení dám nebo ne, 
rozvede se stejně. Kdybych mu 
řekl ‚Ne, souhlas nedostaneš,‘ on 
to přesto udělá, a to by byl vážný 
přestupek. Jestliže mu ale řeknu 

‚Ano, můžeš to udělat,‘ protože on 
to udělá tak jako tak, potom pře-
stupek nebude tak velký.“

Masáž po tomto vysvětlení 
pak již pokračovala beze slov. 
Byl jsem zbaven svých hloupých 
pochybností.  

Šrílo Praphupádo, za společnost oddaných vděčím pouze vaše-
mu nezměrnému soucitu. Stále znovu a znovu mi odpouštíte mé 
přestupky. K tomu, abych vaši laskavost pochopil, nebylo nutné 
sledovat, jak jednáte s ostatními. Úplně stačilo, když jsem viděl, jak 
jednáte každý den se mnou. Modlím se, abyste jednoho dne mohl 
být hrdý na to, že jsem vaším žákem. ❧

…to by byl vážný přestupek
28. září 1974, ISKCON Májápur, Indie

Vždy jsem žasl nad hloubkou vašeho soucituVždy jsem žasl nad hloubkou vašeho soucitu
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Styk duchovní jiskry s hmotnými 
prvky vytváří uzel, jenž se musí pře-
seknout, pokud se chce člověk osvo-

bodit od akcí a reakcí plodonosné práce. 
Osvobození znamená svobodu od kolo-
běhu práce přinášející reakce. K tomuto 
osvobození dojde automaticky u toho, kdo 
nepřetržitě vzpomíná na transcendentální 
zábavy Nejvyššího Pána, Osobnosti Bož-
ství. Je tomu tak proto, že všechny činnosti 
Nejvyššího Pána (Jeho líly) jsou transcen-
dentální kvalitám hmotné energie. Jsou to 
všepřitažlivé duchovní činnosti, a proto 
neustálý styk s nimi podmíněnou duši po-
stupně zduchovní a nakonec odsekne uzel 
otroctví hmoty.

Osvobození z otroctví hmoty je tedy 
vedlejším výsledkem oddané služby. Dosa-
žení duchovního poznání pro osvobození 
nestačí. Toto poznání musí být překryto 
oddanou službou, aby nakonec převládala 
jen oddaná služba. Pak je možné dojít 
k osvobození. Dokonce i práce přinášející 
reakce, kterou konají ploduchtiví pracov-
níci, je může dovést k osvobození, je-li 
překrytá oddanou službou. Karma pře-
krytá oddanou službou se nazývá karma 
jóga. Podobně empirické poznání překryté 
oddanou službou se nazývá gjána jóga. Ale 
čistá bhakti jóga nezávisí na karmě ani 
gjáně, protože sama o sobě dokáže člověku 
nejenom udělit osvobození z podmíně-
ného života, ale také ho obdařit transcen-
dentální láskyplnou službou Pánu.

Každý rozumný člověk, který převyšuje 
průměrného člověka, jenž má chabé po-
znání, proto musí neustále vzpomínat na 
Osobnost Božství tak, že o Něm naslouchá, 
oslavuje Ho, vzpomíná na Něj a vždy Ho 
uctívá – bez přestání. To je dokonalá cesta 

oddané služby. Gósvámí z Vrindávanu, 
které Šrí Čaitanja Maháprabhu pověřil 
kázáním učení bhakti, se tímto pravidlem 
přísně řídili a sepsali pro naše dobro 
nesmírné množství literatury na téma 
transcendentální vědy. Vytyčili cestu pro 
všechny třídy lidí s ohledem na odlišné 
kasty a duchovní stavy ve shodě s učením 
Šrímad Bhágavatamu a obdobných autori-
zovaných písem.

Dokud nečteme, neposloucháme a ne-
vzpomínáme na tyto knihy, nemůžeme 
přeseknout uzel našich karmických re-
akcí. Představme si, že nějaký člověk je 
velmi pevně svázaný provazy. Má svázané 
ruce i nohy a nemůže se samostatně po-
hybovat. My jsme podobně svázaní záko-
ny hmotné přírody. Čím hříšnější jsme, 
tím více nás hmotná příroda poutá. Jsme 
například neustále vázaní zákony státu, 
trestními i občanskými. Jestliže překročí-
me trestní zákon, budeme tvrdě potrestá-
ni, a jestliže překročíme občanský zákon, 
trest bude mírnější – v každém případě 
ale budeme potrestáni.

Pro podmíněné živé bytosti v hmotném 
světě je trestem samotné tělo. Lidé to však 
nevědí, a tak se pokouší užívat si těla úplně 
jako prasata. Vesnický vepř netuší, jak od-
porné je mít tělo prasete, muset žrát výkaly 
a žít na špinavém místě. Je šťastný, když 
si může užívat sexu s prasnicí, a nezáleží 
na tom, zda se jedná o jeho sestru, matku 
nebo dceru. Takový je prasečí život – žrát 
výkaly a užívat si sexu. My jsme si jeho 
ohavných podmínek vědomi, avšak on si 
myslí: „Ó, jak šťastně si žiji! K obědu mám 
prvotřídní jídlo a bez omezení se oddávám 
sexu. To je život!“

Ve skutečnosti je to májá, iluze. Májá 
zahrnuje dvě energie zvané ávaranátmiká 
šakti a prakšépátmiká šakti. Ávaranátmiká 
šakti halí živou bytost nevědomostí. Ač-
koliv žije ubohý život, přesto si bude mys-
let: „Jsem ohromně šťastná. Všechno je 
v pořádku.“ Její pravé poznání je zahalené. 
A prakšépátmiká šakti živou bytost uvr-
huje do oceánu hmotné existence a drží ji 
v něm. Když se někdo snaží dospět k vědo-
mí Krišny, prakšépátmiká šakti mu bude 
přikazovat: „Proč chodíš do společnosti 
pro vědomí Krišny? Mají tam tolik omeze-
ní, takovou spoustu pravidel a usměrnění. 
Raději s tím přestaň.“ A podmíněná duše 
přemýšlí: „Ano, vlastně je to pravda, to vě-
domí Krišny je nesmysl. Bude lepší, když 
toho nechám.“

Čím je kdo hříšnější, tím více mu májá 
bude bránit v tom, aby se stal vědomým si 
Krišny. To je její nevděčná úloha. Je jako 
policie. Policie není ničí nepřítel, avšak 
když někdo spáchá zločin, tak ho zatkne, 
vsadí ho do vězení a potrestá ho. Podob-
ným způsobem máju zaměstnává svr-
chovaná autorita, Šrí Krišna, aby trestala 
hříšné živé bytosti.

Uzel materialistického způsobu života 
je tedy velmi pevný a jeho počátkem je 
pohlavní život. Celý svět poutají hmotné 
zákony přírody v důsledku silné touhy 
po sexu. V lidské i zvířecí společnosti je 
ústředním bodem sex. Lidé těžce pracují, 
aby si vydělali peníze, protože si chtějí uží-
vat sexu. Ani hippies se ho nemohli vzdát. 
Zřekli se všeho – majetku svých otců, 
šťastného života ve svých domovech – ale 
sexu se vzdát nedokázali.

Přestože je velmi obtížné přeseknout 
uzel hmotného života, Bhágavatam nám 
nabízí tento způsob: jad-anudhjásiná juk-
táh karma granthi nibandhanam čhindanti. 

„Mečem vzpomínání na Šrí Krišnu můžeš 
přeseknout pevný uzel hmotného života.“ 
Nejlepším způsobem, jak vzpomínat na 
Krišnu, je neustále zpívat Hare Krišna, 
Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare/ 
Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, 
Hare Hare. Uchopte meč zpívání mahá 
mantry – v tomto věku je to jediný způsob 
přeseknutí uzlu hmotného života.

Hmotný život znamená karmu, plodo-
nosné činnosti. Vykonáváním plodonos-
ných činností v tomto životě si osoba vy-
tváří své příští tělo. Ten, kdo jedná hříšně, 
může dostat tělo psa, prasete či stromu 
a ten, kdo jedná zbožně, může dostat tělo 
poloboha. To je ale rovněž „uzel“. Není to 
svoboda, jelikož i polobozi, hmotně nejpo-
kročilejší bytosti ve vesmíru, musí zemřít.

Lidé se snaží být šťastní tím, že dosáh-
nou hmotného pokroku. Nevědí, že cílem 
života je dosáhnout vědomí Krišny (na té 
viduh svártha-gatin hi višnum). Myslí si: 

„Když zvětšíme počet automobilů, budeme 
šťastní.“ To je však májá, iluze. Auta vám 
štěstí nepřinesou. S touto automobilovou 
civilizací bude nejpozději za sto let ko-
nec. Všechno, co vytvoříme – takzvané 
impérium, takzvanou hmotnou civilizaci 

– jednoho dne zanikne. Všechny tyto věci 
pouze tvoří v srdci mnoho uzlů, které nás 
poutají a působí na nás tak, že si myslíme: 

„K čemu je dobré toto hnutí pro vědomí 
Krišny? Musíme si pořídit tři tucty aut 

MEČ VZPOMÍNÁNÍ
yad-anudhjásiná juktáh

karma-granthi-nibandhanam
čhindanti kóvidás tasja
kó na kurját kathá-ratim

Inteligentní lidé se s mečem v ruce 
prosekají svazujícím zauzlením 
reakce přinášející práce (karmy) 
tím, že vzpomínají na svrchovaného 
Pána. Kdo by tedy nejevil zájem 
o Jeho poselství?

Šrímad Bhágavatam 1.2.15
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a zakoupit tři tucty lahví vína, a pak bude-
me šťastní.“ To je iluze.

Naróttama dás Th ákur zpívá v náladě 
člověka spoutaného iluzí:

sat-sanga čhádi‘ kainu asaté vilása
té-kárané lágila jé karma-bandha-phánsa
„Ach běda, přestal jsem se stýkat s odda-

nými Krišny, protože jsem si chtěl užívat 
iluzorního hmotného štěstí. Tak jsem se 
zapletl do sítě karmy.“ Tady Naróttama po-
užívá slovo sat-sanga, což znamená „spo-
lečnost oddaných Krišny“. Sat-sangu mů-
žeme najít v hnutí pro vědomí Krišny, kde 
můžeme naslouchat Šrímad Bhágavatamu, 
zpívat Hare Krišna, cvičit se v tom, jak se 
stát čistým. Něco zcela opačného je asat-
sanga, špatná společnost, která člověka 
vede k požívání drog, nedovolenému sexu, 
pití alkoholu a mnoha jiným hříšným 
zvykům. Reklamní pracovníci jsou také 
asat-sanga: „Jen pojď, kuř cigarety Kool 
(angl. cool znamená chladný, studený; 
klidný, rozvážný, pohodový – pozn. překl.), 
zchladí se ti mozek a budeš klidný!“ To 
jsou darebáci! Jak někoho může zchladit 
kouření cigaret? Už se snad někdy někdo 
zchladil kouřením ohně? Tyto reklamy 
se nicméně zveřejňují a hloupí lidé, kteří 
jsou jimi uchváceni, kouří cigarety, aby se 
uklidnili. To je májá.

Ten, kdo však má trochu inteligence, si 
v té reklamě okamžitě všimne rozporu: 

„Tak tato reklama tvrdí, že se ze mě díky 
kouření cigaret může stát klidný a vyrov-
naný člověk? Co je to za hloupost?“ Po-
dobně inteligentní osoba může porozumět 
trikům máji a spatřit v jejích lákadlech 
nesrovnalosti.

Proto zde Bhágavatam užívá slova kóvi-
da, „inteligentní osoba“. Když začne být 
někdo opravdu inteligentní, musí se ptát: 

„Proč se nacházím v tak ubohé situaci? 
Nechci zemřít, ale je tu smrt. Proč? Nechci 
onemocnět, ale nemoci přicházejí. Proč? 
Nechci zestárnout, ale stáří je mi vnuceno. 
Proč? Nechci války, ale odvodová komise 
mě nutí jít do války. Proč?“ Inteligentní 
osoba se musí ptát na všechna ta „proč“. 
Sanátana Gósvámí předvedl správný 
způsob, jak se dotazovat gurua, když při-
stoupil k Čaitanjovi Maháprabhuovi: ké 
ámi, kéné ámája džáré tápa-traja. „Kdo 
jsem?“ otázal se Sanátana Gósvámí. „Proč 
jsem se dostal do této ubohé situace? Můj 
milý Pane, jelikož jsem králův ministr 
a znám trochu sanskrit a arabsky, obyčejní 
lidé mne nazývají panditou, učencem. Ale 
abych byl upřímný, jestliže nevím, kdo 
jsem a proč trpím, jakou má moje vzdělání 
hodnotu?“ To je inteligence.

Inteligence se prokáže sebeovládáním. 
Kočky a psi se neovládají. Uvidí-li býk, 
kocour či pes samičku, tak ji okamžitě 
znásilní, a přesto za to nebudou potrestáni. 
Provede-li však totéž na ulici lidská bytost, 
bude ihned uvězněna. Sklony ke znásilňo-
vání existují u zvířat i lidí, ale předpokládá 
se, že člověk je bude ovládat. Vždyť lidský 
život je určený k sebeovládání. Čím více 
se ovládáte, tím dokonalejším člověkem 
se stáváte, a čím více dovolujete smyslům 
dělat si, co chtějí, tím větší jste zvíře. Lidé 
to nevědí. Přejí si svobodu, ale ve jménu 
svobody se z nich stávají zvířata. To je je-
jich takzvaná civilizace.

Musíme tedy následovat pokyn Bhága-
vatamu a stát se kóvidou, inteligentním. 
Inteligentní osoba by měla uchopit meč 
vzpomínání na Krišnu (anudhjásiná) 
a přeseknout uzel připoutanosti k hmot-
nému požitku. Jeden z významů předpony 
anu ve slově anudhjásiná je „následování“. 
To naznačuje, že bychom měli následo-
vat kroky pravého duchovního učitele, 
áčárji. To, co áčárja učí a ukazuje svým 
příkladem, bychom měli následovat. Jiný 
význam anu je „neustále“. 

Měli bychom neustále vzpomínat na Krišnu, 
chceme-li přeseknout uzel karmy poutající 
nás zrozením a smrtí v tomto hmotném světě.

Všechny činnosti Nejvyššího Pána jsou Všechny činnosti Nejvyššího Pána jsou 
transcendentální kvalitám hmotné energietranscendentální kvalitám hmotné energie
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To karmický uzel nás nutí převtělovat 
se z jednoho těla do druhého. Zde se ne-
jedná o Darwinovu evoluční teorii, která 
tvrdí, že příroda způsobuje postupnou 
evoluci těl. Spíše je to tak, že každá duše si 
předurčuje své budoucí tělo tím, jak jedná 
v tomto životě. Těla již existují a živá by-
tost jednoduše vstupuje do určitého druhu 
těla, jež odpovídá její karmě. Dejme tomu, 
že v tomto životě jednám tak ohavně, že 
v dalším životě budu potrestán tím, že se 
stanu psem. Pak budu muset vstoupit do 
lůna fenky a ona mi poskytne tělo psa. Na-
konec vyjdu ven a prožiji život v psím těle. 
To je zákon karmy.

Můžete se tedy stát psem nebo bohem. 
Jako lidská bytost máte možnost stát se 
obojím. Musíte si jen vybrat. Krišna říká 
v Bhagavad gítě (9.25):

jánti déva-vratá déván
pitrín jánti pitri-vratáh
bhútáni jánti bhútédžjá

jánti mad-jádžinó ’pi mám
„Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi 

polobohy; ti, kdo uctívají předky, půjdou 
k předkům; ti, kdo uctívají duchy, se 
narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo 
uctívají Mě, budou žít se Mnou.“ Jestliže 

však chcete žít s Bohem v duchovním 
světě, musíte mít stejné tělo, jako má On, 
stejně jako když chcete žít ve vodě, musíte 
mít tělo ryby. Pokud žít s Bohem nechcete 
a chcete si raději užívat neomezeného 
smyslového požitku, můžete získat tělo 
prasete. Příroda dává příležitost všem 
lidským bytostem, aby si zvolily vlastní bu-
doucnost; nikdo není do ničeho nucen.

Musíme být proto inteligentní a ptát se: 
„Jak se mohu osvobodit ze zajetí hmoty?“ 
Nejvyšší Osobnost Božství, Krišna, na tuto 
otázku dává odpověď v Bhagavad gítě (4.9):

džanma karma ča mé divjam
évan jó vétti tattvatah

tjaktvá déhan punar džanma
naiti mám éti só ’rdžuna

„Ten, kdo zná transcendentální povahu 
Mého zjevení a Mých činností, se po opuš-
tění těla již znovu nenarodí v tomto hmot-
ném světě. Dospěje do Mého věčného síd-
la, ó Ardžuno.“ Zde Krišna hovoří o tom, 
že je nutné znát Ho vpravdě, tattvatah. 
Toto poznání přichází z autorizovaných 
šáster jako Bhagavad gítá a Šrímad Bhága-
vatam. V dnešní době však mnoho darebá-
ků propaguje myšlenku: „Boha nemusíte 
poznat pomocí nějakých knih. Přijměte 

jako Boha mě.“ A lidé jsou natolik hloupí, 
že tyto darebáky přijímají za Boha.

Každý výrok vyřčený ve vědeckých kru-
zích je podpořen nějakou knihou. Představte 
si například, že někdo narazí na nějaký 
strom a prohlásí, že je to mangovník. Toto 
prohlášení pak můžeme ověřit v nějaké bota-
nické knize a dozvědět se z ní o vlastnostech 
mangovníku – jaký tvar mají listy, jak chutná 
jeho ovoce a tak dále. Totéž platí v oboru 
chemie, fyziky a všech ostatních věd.

Existuje také proces, pomocí něhož lze 
ověřit, zda je někdo Bůh, nebo ne. Když se 
zeptali Čaitanji Maháprabhua, jak si ověřit, 
zda je někdo Bůh, či ne, odvětil: „O vlast-
nostech Boha se zmiňuje šástra. Jestliže ně-
kdo tyto vlastnosti má, je to Bůh.“ My tudíž 
nepřijímáme Krišnu za Boha na základě 
slepé víry, ale proto, že Jeho vlastnosti a čin-
nosti jsou uvedeny v šástře. My bychom 
za účelem zjištění, kdo je pravý duchovní 
učitel, měli využít stejného procesu. Ne-
měli bychom spoléhat na slepou víru, ale 
odvolávat se na šástry. Šrímad Bhágavatam 
(11.3.21) o pravém guruovi říká:

tasmád gurun prapadjéta
džigjásuh šréja uttamam
šábdé paré ča nišnátan

brahmanj upašamášrajam
„Osoba, která upřímně touží po sku-

tečném štěstí, musí vyhledat pravého 
duchovního učitele a prostřednictvím za-
svěcení u něj přijmout útočiště. Kvalifi kací 
pravého gurua je, že zrealizoval závěry 
písem na základě zralé úvahy a je schopen 
o těchto závěrech přesvědčit ostatní. Velké 
osobnosti, jež přijaly útočiště u Nejvyššího 
Boha, přičemž nedbaly na jakékoliv hmot-
né ohledy, mají být považovány za pravé 
duchovní učitele.“

Člověk by měl být dostatečně inteli-
gentní na to, aby se uchýlil k pravému 
guruovi. To mu umožní přeseknout pevný 
uzel hmotného života zbraní vzpomínání 
na Krišnu. Není to obtížné. Musíme jen 
rozvíjet zálibu v naslouchání o Krišnovi 
(kathá-ratim). Není nutné, abyste získali 
titul Mgr. nebo PhD. Bůh vám dal uši. 
Jednoduše se posaďte a od realizované 
osoby naslouchejte knihám jako Šrímad 
Bhágavatam a Bhagavad gítá. Tyto knihy 
obsahují všechno, co potřebujete k pozná-
ní Boha. Vše, co musíte udělat, je zvyšovat 
připoutanost k jejich naslouchání. Když 
budete jen opakovaně naslouchat, stane se 
z vás odborník na vědu o Bohu. Čaitanja 
Maháprabhu tento proces schválil: stháné 
sthitáh šruti-gatán tanu-ván-manóbhih. 
Zůstaňte ve svém společenském postave-
ní, ale pokuste se od realizovaných duší 
naslouchat transcendentálnímu poselství. 
Postupně budete osvíceni a přeseknete 
uzel hmotných pout.

(pokračování příště) 
Dharma: Cesta transcendence ❧

17. srpna 1969: „Proč zapomínáš na to, že 
jsi pořád ve spojení se mnou? Když mi 
pomáháš v mých misionářských činnostech, 
neustále na tebe myslím a ty pořád myslíš 

na mě. To je skutečné spojení. Fyzický 
kontakt není tak důležitý jako  vztah mezi 
učitelem a žákem.“
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ZKOUMÁNÍ KOŘENŮ DUCHOVNÍ KULTURY

MUŽI a ŽENY
 V DUCHOVNÍ KULTUŘE
LEKCE TŘETÍ: DVA DRUHY KRÁSY
Hmotná krása vzrušuje smysly, 
znepokojuje mysl mužů a sytí 
horečku chtivých tužeb mužů i žen.

„Nošení krásného oblečení je však pro 
ostatní škodlivější (než jedení chutných 
jídel). Když se oblékáme atraktivně, při-
tahujeme oči ostatních k sobě. Účelem 
nádherných šatů je odvádět mysli a oči lidí 
od uctívání Pána Hariho.“ (Amrita Vání, 
Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura)

Hmotná krása vede ke znečištění 
a degradaci.

Duchovní krása je chladivá pro mysl 
a smysly a snižuje horečku chtivých tužeb.

„Všechny živé bytosti slouží Krišnovi 
různými způsoby, ale když rozvinou 
vědomí Krišny, jejich služba se projeví 
naplno. Tak jako se květ skrytý v poupěti 
postupně rozvíjí a vydává příjemnou 
vůni a krásu, když živá bytost dospěje 
na úroveň vědomí Krišny, plně rozkvétá 
krása její skutečné podoby. To je nejvyšší 
krása a nejvyšší naplnění jejích přání.“ 
(ŠB 10.13.51, význam)

„Když všichni tvorové na souši i ve 
vodě využili nově napršené vody, jejich 
podoby získaly na přitažlivosti, tak jako 
oddaný se stane krásným díky službě 
Nejvyššímu Pánu.“

Význam: „To jsme prakticky zažili 
s našimi žáky v Mezinárodní společnosti 
pro vědomí Krišny. Předtím, než se stali 
žáky, byli navenek špinaví, i když měli 
přirozeně krásné osobní rysy; vzhledem 
k tomu, že nevěděli nic o vědomí Krišny, 
vypadali špinavě a uboze. Jakmile však 
začali rozvíjet vědomí Krišny, jejich 
zdraví se zlepšilo a dodržování usměrňu-
jících pravidel zvýšilo jejich tělesný lesk. 
Když mají na sobě roucha šafránové 
barvy, tilak na čele a korálky v ruce a na 
krku, vypadají, jako kdyby přišli přímo 
z Vaikunthy.“ (ŠB 10.20.13)

Krišna je všepřitažlivý. Tím, že se sta-
neme vědomými si Krišny, stáváme se 
rovněž trochu přitažlivými, protože duše 
je svou povahou dokonale krásná. Čistota 
odkrývá krásu duše a duchovní krása vede 
k pozvednutí vědomí a příznivosti.

Oblékání
Sárí je nejelegantnější způsob, jak za-

krýt tělo. Tato transcendentální móda je 
vhodná vždy, hodí se ke každé ženě. Udr-
žuje všechny části těla dokonale zakryté 
a zakrývá hlavy, což je důležité i v jiných 
kulturách. Rovněž snižuje tělesné vědomí, 
a to jak na hrubé, tak i na jemné úrovni.

Nikdy nenoste průhledné šaty – přivádě-
jí muže k šílenství!

Pečlivě se zakrýváme, abychom skryly 
cennosti před zloději. Když jsme odkryté, 
přitahujeme pozornost a oznamujeme: 

„Jsem k dispozici pro smyslový požitek.“

Ochrana žen
Žena by měla být chráněna otcem před 

manželstvím, manželem v manželství a sy-
nem (dětmi) ve stáří.

„Ženy se od přírody nechávají vést svý-
mi vlastními zájmy, a proto se jim má ne-
ustále dostávat ochrany, aby se tato jejich 
přirozená tendence nemohla projevit. 
(...) Žena nemá být v žádném stádiu živo-
ta nezávislá. O ženy se musí vždy někdo 
starat, aby nemohly projevit svůj přiro-
zený sklon k naprosté sobeckosti. (...) To 
není kritika žen, ale praktický rozbor 
jejich povahy...“ (ŠB 6.18.42)

„Nezávislost pro ženu znamená život 
plný utrpení. Mnoho dívek dnešní doby 
není vdaných a myslejí si o sobě, že jsou 
úplně svobodné, ale jejich život je ne-
šťastný.“ (ŠB 9.9.32)

„... Podobně příznivé je, když hosta 
vítají svobodné dívky, které jsou uvnitř 

i vně čisté, ozdobené a oblečené v krás-
ných šatech. Kumárí, svobodné dívky, 
kterých se ještě nedotkla ruka žádného 
muže, tvoří velice příznivou část spo-
lečnosti. Ty nejkonzervativnější rodiny 
v hinduistické společnosti ani dnes ne-
dovolují svobodným dívkám, aby chodily 
samy ven a stýkaly se s chlapci. Dokud 
se dívky nevdají, chrání je pečlivě jejich 
rodiče, po svatbě je chrání jejich mladí 
manželé a ve stáří jejich děti. Jsou-li ženy 
jako třída takto chráněny, představují 
pro muže vždy příznivý zdroj energie.“ 
(ŠB 4.21.4)

„Ženy, stejně jako děti, by neměly 
dostat svobodu. To pro ně není dob-
ré. Vzhledem k jejich prosté povaze 
mohou být snadno vychovány k dobru, 
nebo svedeny k úpadku.“ 
(Šríla Prabhupáda)

Co znamená ochrana?
Chráníme něco velmi drahého a pro 

nás cenného. Ženské vlastnosti se mohou 
rozvinout, když jsou pod ochranou (jako 
kvetoucí květina), a povahou muže je 
chtít chránit ženu a být jejím hrdinou tím, 
že „ji zachrání“.

To ho motivuje, aby byl zodpovědný 
a úspěšný. Vede to jeho mužskou energii 
pozitivním směrem. Pokud tato motivace 
chybí, mužská energie se může stát velmi 
ničivou a násilnou a může vést k hříšným 
činnostem.

Ochrana rodiči
„Jakmile žena dospěje do puberty, oka-

mžitě ji začne velmi vzrušovat sexuální 
touha. Otcovou povinností je proto pro-
vdat svoji dceru před dosažením puber-
ty...“ (ŠB 4.25.42, význam)

Rodiče zařizují manželství dcery. Zařizo-
vání manželství rodiči udržuje ve společ-
nosti  čistou atmosféru.
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Již ve velmi mladém věku dívka hledá 
pravého chlapce, jemuž by dala své srdce. 
Jak dospívá, problém se stává čím dál tím 
naléhavějším – skoro jako mučení.

V duchovní kultuře by se dívka měla 
vdávat ve velmi mladém věku a otec, který 
nezařídí manželství dcery, je největším ne-
přítelem pro ni i pro společnost.

Zdobení svobodné dívky v duchovní 
kultuře je v rámci čistého vědomí 
a vytváří tak příznivost. Hlavu si 
zakrývá pouze po svatbě, když se jí 
dotkla ruka muže.

V materialistické kultuře se neprovda-
né ženy zdobí, aby upoutaly pozornost, 
když hledají manžela. Jejich zdobení 
snadno znečišťuje atmosféru místo toho, 
aby bylo příznivé. ❧

Je řečeno, že mysl je sídlem našich smyslů. A je rovněž ře-
čeno, že mysl není oddaná. To je ten problém! My můžeme 
být oddaní, ale mysl není. Takže neustále žijeme s neoddanou. 
A tahle neoddaná se pořád nechce odevzdat, takže jí každý den 
musíme kázat. A když jí kážete opravdu pěkně...

„No tak dobře... Mysli, opravdu musíš vstávat...“
„Ne, mně se nechce.“
„Ale ano, mysli, udělej to, je to dobré.“
„Ale no tak, buď realista – uprostřed noci? Škodí to zdraví! Ne, 

ne, já vstávat nebudu.“
„Poslouchej, mysli, poslouchej – je to duchovní, požehnané, 

pochází to od Nárady Muniho, Prabhupády a všichni ostatní to 
doporučují, tak pojď, vyskoč z té postele!“

„Ááá, tak dobře, když vytáhneš tohle všechno, ale není to fér, ale 
tak jo, ale nebudeme se sprchovat studenou vodou, jo? To nepři-
chází v úvahu...“

„Dobře, tak trochu teplé vody...“
„Ještě trochu teplé vody, prosím...“
„Mysli, vylez z té sprchy! Probuď se, mysli!“
„No bylo to tu dost dobrý...“

Takže takto musíme pořád kázat naší mysli, na každém kroku 
naší cesty ji znovu přesvědčit, proč si být vědomi Krišny.

Mysl říká: „Proč bych měla být oddaná? Celý svět mi leží u no-
hou a nevidím důvod. To je ubohé!“

„Ale není, nebuď tak depresivní!“
„Je tu tolik dobrých věcí,“ říká nám mysl.
A zase musíme odrážet útok pomocí logiky a argumentů a je-

nom tehdy, když mysl přesvědčíme, tak se znovu odevzdá, takže 
je jako nový oddaný, kterému musíme neustále kázat, pořád. 
A jakmile s tím kázáním přestanete, tak jde okamžitě přímo do 
máji, pokaždé. A dokonce i během toho, co jí kážete, jde za májou. 
Takže to není jednoduché.

Někdy nezbývá jiná možnost, než vzít kus provazu, svázat 
mysl a umlčet ji – dát jí něco přes pusu, hodit ji dozadu do auta 
a jen jet, jdeme zpívat Hare Krišna. Mezitím vzadu kope a hází 
sebou a my se jenom soustředíme a zpíváme Hare Krišna, Hare 
Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare... mysl skučí... Hare Krišna, 
Hare Krišna...

Nějakým způsobem musíme přemoci naši mysl. To je ta obtíž-
ná část. Ale jakmile jednou začneme s usměrněným procesem 
každodenního vstávání, vykonáváním něčeho každý den, povaha 
mysli je taková, že po krátké době se připoutá k čemukoli, nezále-
ží na tom, k čemu, na tom nezáleží. Po nějaké době... na začátku 
to může být hrozné... ale říká se, že je to získaná chuť. Takže stačí 
pokračovat a po nějaké době už to není tak špatné – něco na tom 
je. Po určité době už s tím mysl nechce přestat. Taková je povaha 
mysli. Takže jakmile si jednou mysl dobře zvykne každý den brzy 
ráno vykonávat duchovní činnosti, tak pokud to jeden den chy-
bí, mysl se cítí divně. „Něco je dneska podivné, necítím se dnes 
dobře, cítím, že něco chybí...“ Potom mysl tedy začne fungovat 
obráceně. Je to takto jednoduché. Majj ásakta-manáh pártha jó-
gan juňdžan mad-ášrajah asanšajan samagran mán jathá gjásjasi 
tač čhrinu (Bg 7.1) Pouhým nasloucháním o Krišnovi k Němu vy-
vineme připoutanost. Naše mysl se postupně připoutá. To je síla 
mysli, ačkoli na začátku se to té samé mysli zdá vše jako odříkání. 
Zvykneme si na cokoli, co nějakou dobu děláme. ❧

Mysl není oddaná

Krišna je všepřitažlivýKrišna je všepřitažlivý
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Důležitou částí přípravy domova 
pro dítě vzdělávané doma je zavést 
uctívání Božstev. Při vzdělávání 
a výchově našich dětí je uctívání 
Božstev zásadní, protože se díky 
němu učí čistotě a přesnosti a také 
soustředit mysl na Krišnu. 

Důležitost uctívání Božstev vyzdvihuje 
i Bhaktivinóda Th ákura v 11. kapitole Dža-
iva dharmy: „Náboženství, která nemají 
nijak ustanovené uctívání Božstev, čelí 
nebezpečí, že v nich narozené děti a ti, kdo 
právě začínají s duchovním životem (obě 
tyto skupiny nemusí mít vůbec žádné po-
chopení nebo hlubokou víru v Boha), se 
mohou stát příliš materialističtí, a dokonce 
i rozvinout odpor k Nejvyššímu Pánu jako 
důsledek chybějící podoby Božstva, na kte-
rou by mohli soustředit svou mysl. Uctívá-
ní Božstev je proto základem náboženství 
pro celé lidstvo.“

Prabhupáda také doporučoval uctívání 
Božstev všem hospodářům. Hospodáři, 
kteří doma uctívají Božstva, můžou své 
děti vychovávat v dokonalé atmosféře, 
ve které názorně předvádějí, jak milovat 
Krišnu. Rodiče tak můžou své děti učit, 
jak důležité je skládat poklony, zpívat, 
tančit a sloužit uklízením chrámu, vý-
robou květinových girland, zdobením 
Božstev a pořádáním festivalů. Děti 
můžou být od samého začátku vedené 
k tomu, aby úplně všechno, dřív než to 
samy použijí, nabízely Božstvům – včetně 
jídla, nového oblečení i svých dovedností. 
Takovým způsobem může dítě přirozeně 
rozvinout lásku k Pánu. 

Děti mají přirozené sklony ke hře, 
a tak si můžou hrát s Krišnou, místo 
aby tuto potřebu využívaly lehkomyslně 

– můžou Ho zdobit, krmit Ho a uctívat 
Ho. Dokud jsou děti malé, můžou uctí-
vat a hrát si s panenkami Krišny, a jak 
stárnou, můžou pomáhat při uctívání 
Božstev svým rodičům. 

Prabhupáda napsal v dopise svému 
žáku Stókakrišnovi dásovi (13. června 
1972): „Děti by měly být vždycky vyučo-
vané tak, že využijeme jejich hravé nálady 
a naučíme je hrát Krišna hry, jako že 
jsou pasáčkové, krávy, pávi nebo démoni, 
a když 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. Kromě 
toho by tu mělo být trochu abecedy, pak 
prasádam, potom uctívání Božstev, pak 
další Krišny si vědomé hry, nějaký kírtan, 
pak trošku víc abecedy a tak podobně. 
Takovým způsobem udržujte jejich mysli 
i těla neustále zaměstnané v různých akti-
vitách, protože děti jsou přirozeně neklid-
né a budou je chtít často střídat.“

Prabhupáda uvádí jako příklad své vlast-
ní dětství. „Děti obecně napodobují zvyky 
a činnosti svých rodičů. My jsme naštěstí 
měli příležitost mít takového otce. Takže 
napodobujeme našeho otce. V dětství 
jsem napodoboval svého otce. On uctíval 
Božstvo Krišny. Takže jsem ho požádal, 
'Můj drahý otče, budu také uctívat. Dej mi 
Božstvo Krišny.' Tak mi dal malá Božstva 
Krišny a Rádhy a já napodoboval. Takže 
začátek života... Tohle jsou skutečná 
fakta. Mahárádža Paríkšit také, 
také si hrál s Krišnou, Krišna 
panenkou. Stejně jako Mírá 
Báí. Hrávala si s panenkou 
Krišny a později se stala 
velmi vysoce pokročilou 
oddanou. Takže jsou různé 
možnosti.“ (přednáška, 16. 
září 1966, New York)

Prabhupáda píše ve svém 
výkladu ke Šrímad Bhága-
vatamu 3.2.2. o Uddha-
vově raném uctívání 
Božstev: „Uddhava byl 
oddaný Pána Krišny ne-
boli nitja siddha, osvoboze-
ná duše, od samotného naroze-
ní. Měl přirozený sklon sloužit Pánu 
Krišnovi již v dětství. Hrál si s loutkami 
představujícími Krišnu a sloužil jim tak, 
že je strojil, nabízel jim pokrmy a uctíval 
je. Tak byl neustále pohroužen do hry na 
úrovni transcendentální realizace. To jsou 
známky věčně osvobozené duše.“

Našim chlapcům jsme uctívání Božstev 
ukázali, když jim bylo tři a pět let. Měli svá 
vlastní, čtyři palce vysoká Božstva Goura-
Nitái, ke kterým se připoutali. Byla jsem 
s nimi, když je uctívali. Trávili jsme celé 
hodiny tím, že jsme Je oblékali, koupali 
a zdobili ornamenty. Potom jsme dělali 
off ering následovaný árati a kírtanem. 
Chlapci sice občas rozlili vodu nebo upus-
tili parafernálie, ale to se u malých dětí 
dá očekávat. Celkově se o Božstva Goura 
Nitái starali s láskou a úctou. Fascinující 
bylo, jak se do toho dokázali na dvě nebo 
tři hodiny úplně pohroužit, aniž by je co-
koliv rozptýlilo. Milovali uctívání. Cokoliv, 
co dostali k jídlu nebo pití, chtěli nabízet 
svým Božstvům a připomínali nám, aby-
chom dělali totéž. Doma to vytvořilo 
transcendentální náladu a bylo pro ně 
snadné chápat, že všechno by se mělo dělat 

pro potěšení Krišny. Když zlobili, netrvalo 
dlouho, než toho nechali, a to díky jejich 
touze dělat Goura Nitáiovi radost. 

Když se děti zaměstnávají v uctívání 
Božstev, chápou pak, že Krišna je bytost, 
přítel a objekt k uctívání. Je dosažitelný 
a s těmi, kdo Ho uctívají, může mít vztah. 
Uctívání Božstev je přirozená cesta, jak 
u dětí probudit lásku k Bohu. Ani sebevět-
ší vysvětlování nemá ten samý efekt. 

Dalším vedlejším efektem uctívání 
Božstev je, že děti se tak učí o důležitosti 
čistoty. Učí se, že se musí vykoupat, než 

se Božstev dotknou, a i když je Krišna 
jejich přítel, nemá se s Ním zacházet 
lehkovážně nebo jako s obyčejnou 
osobou. Je pak snadné udělat z Krišny 
nejdůležitějšího člena rodiny, kterého 
udržujeme spokojeného a šťastného. 

Pohled studenta na 
uctívání Božstev

Rádhiká Ramana sdílí své 
myšlenky o tom, co se jako dítě 

naučil při uctívání Božstev
Jedna z nejhezčích věcí na 

uctívání Božstev je, že v srdci 
opravdu upevňuje pochopení, že Bůh, 

Krišna, je osoba. Když s uctíváním Božstev 
začnete v mladém věku, celkem rychle 
z mysli vyžene impersonalismus; stává se 
přirozeným vztahovat se ke Krišnovi osob-
ním způsobem. Dítě vidí Božstvo a pře-
mýšlí: „Ó, co dneska asi Božstvo cítí? Jak 
se má? Je šťastné? Zlobí se? Ozdobil jsem 
Ho krásně nebo ne? Co dneska Krišna 
chce? Není Mu horko nebo příliš chladno? 
Možná bych na Něj měl namířit větrák." 

Přirozeně se ke Krišnovi začneme 
vztahovat jako k osobě a redukuje se tak 
možnost neosobního pojetí. Když takové 
pojetí nezískáme za mlada, později v ži-
votě se musíme těžce cvičit, abychom na 
Krišnu neustále vzpomínali jako na oso-
bu a nejednali s Ním neosobně. Děti jsou 
ale přirozeně velmi osobní a stejně tak, 
jak vidí panenku jako bytost, uvidí jako 
bytost i Krišnu. 

Velmi, velmi hluboce se to v nich upevní, 
a když později vyrostou, rozšíří tuhle svou 
vlastnost i na všechny kolem sebe. Student, 
nyní dospělý, má schopnost chovat se 
osobním způsobem ke každému člověku, 
a to je základem pro dobré vaišnavské 
vztahy. Uctívání Božstev je důležité a to je 

UCTÍVÁNÍ BOŽSTEV 
PRO DĚTI 10. část
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Matka Kulánganá: Život a dědictví oddanosti
V pondělí 14. srpna v 18:45 hodin, v předvečer Džanmáštamí Šrí Krišny, odešla 

matka Kulánganá obklopená oddanými, kteří zpívali jména Krišny. Dnes ráno se 
konal sankírtan, zatímco její tělo zakryté posvátnými předměty bylo obřadně ne-
seno kolem chrámu. Oddaní se shromáždili, aby vzdali poslední úctu girlandami, 
okvětními lístky a modlitbami. Její kremace se bude konat dnes a vzpomínkové 
setkání k připomenutí jejího života proběhne v sobotu večer.

Kulánganá mátádží se narodila v roce 1932 v Polsku jako Krystyna a byla vychová-
vána v úctyhodné rodině. Vyrůstala ve válkou zmítané Varšavě, byla svědkem mno-
ha zvěrstev a zažila mnoho traumatických událostí, jako je odloučení od své matky, 
když byla mladá dívka.

Byla milovnicí zvířat a často zmeškala školu, aby si hrála se zvířaty na její farmě. 
Navzdory tomu, že občas chyběla na hodinách, vynikala ve studiu a kvalifi kovala se 
na fyzioterapeutku.

Po úspěšné kariéře v Polsku i Francii se přestěhovala do Anglie na nové místo 
v severním Londýně. Krátce nato během cesty za nákupy v Londýně se tváří v tvář 
setkala s harinámovou skupinou. Usměvavé a šťastné zpívání ji přilákalo, takže ná-
sledovala oddané až do chrámu.

Po několika návštěvách zjistila, že ji přitahuje způsob života oddaných. Milovala 
zpěv, fi lozofi i, kamarádství a jídlo. Připojila se k malé chrámové komunitě z Bury 
Place, stala se oddanou na plný úvazek a brzy poté obdržela zasvěcení od svého 
duchovního mistra, Jeho Božské Milosti Šríly Prabhupády. S plným nadšením se 
pustila do ranních činností a brzy se stala zkušenou v distribuci knih v rušných 
ulicích Londýna.

Matka Kulánganá od dětství chovala zvláštní náklonnost k mléčným výrobkům, 
neboť na její rodinné farmě chovali krávy. Proto byla přirozeně přitahována k va-
ření mléčných sladkostí, které oddaní každý den obětovali Krišnovi. Rychle se stala 
zkušenou kuchařkou, zvládla různé recepty, dovednosti a techniky potřebné pro 
výrobu mléčných sladkostí. Další dar, který dával matce Kulánganě nesmírné potě-
šení, bylo malování sladkostí potravinářskými barvami. Její umělecké zobrazování 
Krišnových zábav a různých scén z Vrindávanu ukazovalo duchovní vizi, jíž byla 
matka Kulánganá naplněna. Její kreativní zobrazení vždy potěšila a inspirovala 
každého, kdo je uviděl.

Bydlela v Bhaktivédantově Manoru sedmadvacet let, během kterých připra-
vila tisíce sladkostí pro svá milovaná Božstva Šrí Šrí Rádhu Gókulánandu, Šrí 
Šrí Sítu Rámu Lakšmana Hanumána a Šrí Šrí Gaura Nitáie. Matka Kulánganá 
inspirovala novou generaci cukrářů, předávala jim své techniky a recepty, aby 
mladí oddaní mohli pokračovat v jejím odkazu výroby mléčných sladkostí. 
Krásně malované sladkosti se staly samotným symbolem Manoru a vyhledáva-
nou duchovní lahůdkou.

Matka Kulánganá byla vždy známá jako laskavá a jemná duše se stejně sladkou 
povahou jako její služba. Mnohým bude chybět – většina členů komunity si ani 
nedokáže vzpomenout na dobu, kdy nebyla v jejich životě přítomna. I když opouští 
tento svět, její dědictví žije dál. A v každé jemné sladkosti pro mangala árati, kterou 
oddaní z Bhaktivédanta Manoru obětují Šrí Šrí Rádě Gókulánandovi, bude sídlit

důvod, proč Prabhupáda chtěl, aby kaž-
dý grihastha měl Božstva doma – pro-
tože to vytváří osobní vztah s Krišnou. 

Někteří oddaní pochybují, jestli to, že 
malým dětem umožní mít takový pří-
stup ke Krišnovi (a k Božstvu), nemůže 
vést k určitému druhu nesprávného 
sahadžija pojetí, ve kterém se Bůh po-
važuje za laciného a interakce s Ním za 
příliš lehkou. Nemůže si pak uctívající 
dělat s Bohem, cokoliv se mu zlíbí?

Hádám, že tady vždycky bude tako-
vá možnost, ale musíme mít na pamě-
ti: „Knihy jsou základem.“ K vědomí 
Krišny jsou dva aspekty: praktikování 
neboli „provozní“ vztah s Krišnou 
a to, co poskytneme inteligenci. Inte-
ligence musí mít své pevné místo, aby 
mohla vyvažovat praxi. Obojí musí 
být přítomné. 

U dětí obecně platí, že inteligence se 
vyvíjí postupně, takže na začátku je-
jich života se sahadžiji bát nemusíme. 
Sklony k sahadžiji se objevují jedině 
tehdy, když je inteligence zakrnělá 
a nevyvíjí se správně. Pokud se tohle 
stane a člověk ani jako dospělý nevidí 
Krišnu v Jeho náležitém postavení 
Nejvyššího Pána a vládce, pak nastává 
problém. Pro dítě je ale téměř nemož-
né, aby bylo sahadžija. 

Jediné, co dítě potřebuje, je být správ-
ně vedené. Hranice mu musí nastavit 
jeho rodiče. „Tohle teď můžeš nabíd-
nout Krišnovi – umyl sis ale ruce?“ 
Děti pak dobře rozumí: „Ano, Krišna je 
sice můj přítel, ale já nejsem na stejné 
úrovni jako pasáčkové, kteří si můžou 
brát jídlo z pusy a potom ho nabídnout 
Krišnovi.“ Děti chápou: „Ne, nemůžu 
jako první sníst jídlo. Nejdřív si musím 
umýt ruce. Musím být čistý. Pak můžu 
jít za Krišnou.“ Obě věci tu tak musí 
být – osobní vztah s Krišnou i hranice.

Osvojení těchto hranic je další velká 
výhoda plynoucí z uctívání Božstev, 
protože se při něm děti učí rozdíly 
mezi čistým a nečistým. Ustanovují se 
i další zásady, i když je děti třeba ještě 
nezvládnou dodržovat úplně: „Dobře, 
v životě jsou určité hranice. Některé 
věci někdy dělat nemůžeš a jindy zase 
ano. Tohle opravdu moc chci sníst, ale 
ach, Krišna už šel spát. Co teď budu 
dělat? Musím počkat do zítra.“ Uctí-
vání Božstev totiž vštěpuje i určité 
životní hranice. 

Uctívání Božstev je tak silnou prakti-
kou díky tomu, že dosahuje dvou zdán-
livě protichůdných cílů. Rozbíjí pouto 
impersonalismu tím, že vytváří osobní 
vztah s Krišnou. Nastavuje ale také 
správné hranice mezi Pánem a námi, 
protože my jsme Jeho věčnými služeb-
níky a On je naším Pánem. ❧

vzpomínka na jemnou a sladkou odda-
nost matky Kulángany.

Život matky Kulángany zůstane in-
spirací pro budoucí generace. Její ode-
vzdanost Šrílovi Prabhupádovi stanovila 
ten nejvyšší příklad. Ve dne v noci četla 
knihy Šríly Prabhupády a poslouchala 
jeho přednášky. Při svém odchodu chtě-
la jen poslouchat jeho zpěv. Učila nás, 
jak překonat nepřízeň, jak se pohroužit 
do oddané služby, jak si v duchovnosti 
udržovat naprostou čistotu a nadšení 
a především jak odevzdat svou mysl, 
tělo a slova službě Pánu. 

Kripamója dás 
a bhaktin Triša Mótah ❧
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Šríla Prabhupáda kdysi řekl, že 
pokud chceme něčeho dosáhnout, 
musíme chtít ulovit nosorožce. Je 
to alegorie (nebojte, pořád jsme 
vegetariáni): lidé v Africe vědí, že 
nosorožce je velice těžké ulovit. 
Když se lov nepodaří, lidé si řeknou: 

„Stejně se jim to nemohlo podařit, 
ale jsou dobří, že to zkusili.“ Když 
je ale nosorožec polapen, celá 
vesnice lovce opěvuje za jejich 
výkon – nosorožec je cíl, kterého je 
tak těžké dosáhnout, že pokud se 
to nepovede, člověk není zahanben, 
ale když se cíle dosáhne, tak je 
zahrnut respektem.

Nosorožcem letošní Pada játry byla 
suma knih, kterou jsme chtěli 
rozdat: 10 000 (dvojnásobek cel-

kového výsledku z minulého roku). Od za-
čátku nám bylo jasné, že to nebude lehké 
a že na takovou výzvu určitě přijde odezva 
a zkoušky od máji a Kaliho, netušili jsme 
ale, jak těžké ty zkoušky budou. Téměř 
každý den došlo k nějaké krizové situaci, 
od hádky a souboje s ochrankou obchod-
ního centra až k bortící se střeše padajátro-
vého vozu, ale největší ránu jsme dostali 2. 
srpna ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Frýdlantská zkouška
Skupinka šesti oddaných vedená Muni 

Prijou Prabhuem (mým taťkou) se po po-
lední přestávce vydala na krátký harinám 
před obědem. Když procházeli čerpací 
stanicí a zastavili se na ostrůvku, aby přešli 
na druhou stranu silnice, z protisměru 
se přiřítilo auto a smetlo harinám. Muni 
Prija Prabhu byl zasažen do hlavy, Lóku 
Sarangu Prabhua přimáčklo auto ke slou-
pu a ostatní oddaní byli odhozeni a leželi 
v šoku na zemi.

Tři oddaní byli odvezeni do nemoc-
nic, dva z nich s vážnými zraněními: pro 
taťku přiletěl vrtulník, aby ho dopravil 
do Fakultní nemocnice v Ostravě. Lóka 
Sarangu Prabhua do stejné nemocnice 
převáželi sanitkou, protože hrozilo, že 
zkolabuje a ve vrtulníku (i když je rych-
lejší) by takovou situaci nebylo možné 
řešit. Třetím oddaným byl Nitái Čaran 
Prabhu z Chorvatska, kterého záchranáři 
odvezli do Frýdku-Místku.

Já sám jsem na místo nehody doběhl, až 
když už byli záchranáři pryč. Oddaní mi 
začali vysvětlovat, co se stalo. U stojanu 
stála červená fábie se zdemolovaným 
předkem, na zemi ležely třísky z harmonia, 
střepy z bouračky a do rukou mi někdo 
dal pytel s osobními věcmi odvezených 
oddaných a oblečením násáklým krví.

Mezi životem a smrtí
O půl hodiny později už mě, Hari 

Priju Mátádží (mou mamku) a Kamala 
Maňdžarí Mátádží vezl Páda Pankadža 
Prabhu do Ostravy za taťkou a Lókou 
Sárangou Prabhuem. Za Nitáj Čaranem 
Prabhuem se rozjela jiná skupinka odda-
ných do Frýdku-Místku. Goura Karuna 
Prabhu, který kolem harinámu rozdával 
knihy, vyfotil scénu zkázy a okamžitě ji dal 
na facebook, kde zprávy o nehodě obletěly 
celý svět. Začali nám volat oddaní z celé 
republiky. Oddané na Pada játře jsem po-
prosil, aby večerní program proběhl jako 
vždy, byť ve zkrácené formě (bez tance 
a divadla). Sankírtan Prabhu si to vzal 
obětavě na starost. Za naléhavého zpívání 
svatých jmen jsme dorazili do Fakultní 
nemocnice v Ostravě-Porubě a byli jsme 
odkázáni k urgentnímu příjmu. Přecházeli 
jsme z jedné strany příjmového vestibulu 
na druhou s jedinou myšlenkou: „Krišno, 
nech je tady ještě o trochu déle, mají před 
sebou ještě hodně služby.“

První zprávy přinesl doktor o taťkovi: 
měl rozseknuté čelo, promáčklou lebku, 
otok na mozku a k tomu zlomené žebro. 
Když jsme s ním přejížděli na neurochi-
rurgickou JIP, ležel na nosítkách s napuch-
lým obličejem a zafačovanou hlavou, s oči-
ma pohřbenýma pod tmavě rudými otoky, 
ale při vědomí.

Pada játrá 2017
aneb jak jsme lovili nosorožce

em a smrtí
y později už mě, Hari 
(mou mamku) a Kamala 

ezl Páda Pankadža 
Lókou
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Čekání na zprávy o Lókovi Sarangovi 
Prabhuovi bylo delší a o to bolestivější. 
Lóka Saranga Prabhu byl jediný ze tří 
oddaných, kterého převáželi v bezvědo-
mí, a tudíž obavy o jeho přežití byly větší. 
Po věčnosti se nakonec objevil doktor, 
který nám řekl, že Prabhuova hruď byla 
následkem nárazu rozdrcena a tím i váž-
ně poškozeny plíce. Prabhu musel být 
uveden do umělého spánku a napojen na 
dýchací přístroje, aby mu nezkolabovalo 
tělo. Mezitím jsem dostal zprávu o Nitái 
Čaranovi Prabhuovi, který utrpěl lehký 
otřes mozku a pár pohmožděnin, s tím, 
že ho pustí z nemocnice během pár dnů. 
S našimi dvěma válečníky v Ostravě to 
ale vypadalo mnohem vážněji, nicméně 
pořád byli oba naživu.

Bitva pokračuje
Co ale s Pada játrou? Bylo před námi 

ještě deset dnů, rozdaných knih bylo 
kolem sedmi tisíc a na Pada játře bylo asi 
čtyřicet oddaných, kteří čekali na zprávy 
z nemocnice a na rozhodnutí, co bude 
dál (což spadlo na mě). Taťka jednou řekl, 
že ty knihy se musí rozdat, i kdyby ho to 
mělo stát život. Po 15 dnech Pada játry 
se rozdala více jak polovina z vytoužené 
kvóty a bylo jasné, že ulovení nosorožce 
je reálná možnost. Dále celá trasa byla za-
řízená – díky taťkovi, který už od dubna 
zařizoval ubytování a místa na programy. 
Knihy dostačující i k přesažení kvóty de-
seti tisíc čekaly v meziskladech na to, aby 
byly rozdány. Osud dvou zraněných ležel 
v rukou Nejvyššího Pána a Pada játrá 
a hromadné rozdávání knih jsou velké 
oběti, které Ho těší. I když jsem měl nut-
kání to všechno vzdát, v srdci jsem věděl, 
že Pada játru musíme dotáhnout do kon-

ce jako oběť pro Šrílu Prabhupádu a Šrí 
Šrí Nitáie a Gaurasundaru.

Po cestě z nemocnice jsme o tom mluvili 
s Pádou Pankadžou Prabhuem a oba jsme 
došli k závěru, že se uvidí, jestli oddaní bu-
dou chtít pokračovat. Pokud ano, uděláme 
vše pro to, aby Pada játrá úspěšně došla do 
konce. Když jsem večer oddané seznámil 
se stávající situací a zeptal se, jestli půjde-
me dál, všichni souhlasili s tím, že Pada 
játrá by měla pokračovat.

Následující dny jsem byl ohromen a do-
jat odezvou oddaných jak z celého světa, 
tak i těch přímo na Pada játře. Protože 
všichni chtěli vědět novinky o zdravotním 
stavu, začal jsem psát zprávy na facebook 
a později do e-mailu, a začaly mi chodit 
zprávy od oddaných, kteří se modlili za 
taťku a za Lóku Sarangu Prabhua. Na 
ranních programech v Májápuru a Vrin-
dávanu byli oddaní požádáni, aby se za ně 
modlili, jejich jménem byla dělána púdžá 
na Simháčalam v jižní Indii, ve Slovinsku 
za ně oddaní na letním táboře společně 
džapovali 64 kol a po celých Čechách 
a Moravě probíhaly kírtany (které probíha-
ly po celém světě). 

Na Pada játře se sice nedžapovala kola 
navíc (nikdo mi o tom aspoň neřekl), ani 
nebyly dlouhé kírtany za jejich uzdravení, 
zato ale oddaní se zápalem pokračovali 
v rozdávání knih, ve večerních progra-
mech a v harinámech. Rádžarám Prabhu 
nám po několika letech padajátrového 

„důchodu“ přijel pomoci v naší situaci bez 
vůdce a každý den chodil s harinámem 
a dohlížel na uspořádaný přesun z místa 
na místo. Na Pada játře bylo v té době 
kolem čtyřiceti oddaných, kteří všichni 
podávali neuvěřitelné výkony.  Já, mamka 
a Kamala Maňdžarí Mátádží jsme každý 

den před obědem odjížděli do 
nemocnice a vraceli jsme se 
až po večerním programu. 

Nejprve jsem si myslel, že 
večerní program bude ose-
kán pouze na kírtan, před-
nášku a rozdávání prasádam, 
ale pod vedením Sankírtan 
Prabhua se oddaní chopili 
iniciativy a po pár dnech už 
si lidé mohli večer vychut-
návat plnohodnotný progam 
s divadlem (Tekutou krásu 
narychlo nacvičili a až do 
konce Pada játry hráli bhakta 
Ádi Puruša a bhakta David 
Švec), i s tancem (přestože 
netancovala na večerním 
programu přímo v den ne-
hody, Sarasvatí, dcera Lóka 
Sarangy Prabhua, pak ne-
vynechala ani jeden večer). 
Soutěže pro děti se chopila 

DOŽÍNKY 
na farmě 

Krišnův dvůr
2. ročník 

v neděli 10. září 2017
exkurze farmou � kovářská, 

keramická, a mlynářská dílna 
� stánek s ájurvédou a jógou 

� naučné galerie o starobylých 
Védách a o historii farmy � 

indické malování na obličej � 
malování hennou � dětský stan 
� projížďka farmou na volském 
povozu � stánky s farmářskými 

produkty � tradiční indické jídlo, 
sladkosti & chuťovky � pečivo 
vlastní výroby � stánky zdravé 

výživy, atd. 

Všichni jste srdečně zváni 
& těšíme se na Vás!
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bhaktin Miri a ve vedení kírtanů se stří-
dal Kamalapati Prabhu a Rikšarádž Prab-
hu. No a samozřejmě během toho všeho 
mnohočlenná skupina rozdavačů knih 
vedená Purušótamou Kšétrou Prabhuem 
pokračovala v honu na nosorožce.

Nadšení a odhodlání hnalo kupředu 
oddané na Pada játře, zatímco modlitby 
a požehnání vaišnavů z celého světa držely 
nad vodou jak naše dva padlé hrdiny v ne-
mocnici v Ostravě, tak i nás, jejich nejbližší. 
Každý den jsem byl v kontaktu s Jeho Sva-
tostí Bhaktivaibhavou Mahárádžem, které-
mu kromě zdravotního stavu velmi záleželo 
i na právní stránce nehody. Pravidelné 
hlášení jsem taky posílal Jeho Svatosti Ka-
dambovi Kánanovi Mahárádžovi a také mi-
nistru Pada játry, Jeho Svatosti Lókanáthovi 
Svámímu. O celou věc se rovněž zajímal 
Jeho Svatost Džanánanda Gósvámí.

Na dobré cestě k uzdravení
Deset dní od frýdlantské pohromy do-

znívají poslední zvuky večerního progra-
mu v Sedlnicích, posledním místě na naší 
letošní trase. Díky milosti Šríly Prabhupá-
dy, překrásných Božstev Šrí Šrí Nitái Gau-
rasundary a pod ochranou blýskajících 
se drápů Šrí Šrí Nrisinhadévy Pada játrá 
dorazila do cíle s konečným počtem 10894 

rozdaných knih – nosorožec padl. Nehoda 
ve Frýdlantu nás semkla dohromady, při-
pomněla nám, že v tomto světě čeká ne-
bezpečí na každém kroku (i když zpíváme 
v harinámu na chodníku), oddaní v sobě 
objevili schopnosti, o kterých ani nevědě-
li, a Krišna ukázal slávu svých oddaných, 
Muni Priji Prabhua a Lóky Sarangy Prab-
hua, když se celý svět spojil v modlitbách 
za jejich uzdravení.

V současné době mají oba oddaní za 
sebou klíčové operace a oba jsou na 
dobré cestě k uzdravení, byť jsou stále 
ještě v nemocnici. Muni Prija Prabhu se 
zotavuje po operaci hlavy a čeká ho ještě 
operace kolena. Lóka Saranga Prabhu byl 
probuzen z umělého spánku a už několik 
dní dýchá bez pomoci dýchacích přístrojů 
a živě s námi všemi komunikuje. Přestože 
jsou ještě oba dva na jednotkách inten-
zivní péče, už teď mluví o nadcházejících 
Pada játrách.

Pada játrá bude pokračovat, v roce 
2018 oslaví 25 let. Jak přesně budou osla-
vy vypadat ještě nevíme, ale určitě se ne-
bude konat další „double it“ (zdvojnáso-
bení počtu rozdaných knih), protože jak 
se z nemocničního lože nechal slyšet tať-
ka, pár let nechce o „double it“ ani slyšet. 
I když během nehody samotní oddaní 

neporušovali žádné předpisy, během 
průvodů se děje mnoho věcí, které jsou 

„na hraně“ (v neposlední řadě zastavo-
vání aut rozdavači na kolech). Určitě si 
dáme větší pozor na bezpečnost provozu 
na silnicích a možná se Pada játrá vyhne 
velkým krajským městům.

Nakonec bych chtěl poděkovat jak za 
naši rodinu, tak i za rodinu Lóky Sarangy 
Prabhua za veškeré modlitby, psychickou 
podporu, fi nanční pomoc, hlídání dětí 
Lóky Sarangy Prabhua a spoustu další po-
moci, kterou dostáváme. Dále bych chtěl 
poděkovat všem oddaným, kteří se letos 
zúčastnili Pada játry, a hlavně těm, kteří 
s námi byli a zůstali po nehodě. Bylo mi 
ctí bojovat po vašem boku! Prosíme všech-
ny, aby pokračovali v modlitbách, aby se 
taťka i Lóka Saranga Prabhu mohli v plné 
síle vrátit do řad sankírtanových vojáků 
Šrí Čaitanji Maháprabhua. Krišnovou mi-
lostí můžeme vidět, že ISKCON je oprav-
du jedna velká rodina, a jsme nesmírně 
vděční, že do ní patříme! Děkujeme!

Váš služebník Nrisinha Čaitanja dás

Finanční pomoc pro rodinu Lóky 
Sarangy prabhua můžete zasílat na účet: 
670100-2207329662/6210 (m-banka). ❧

Muni Prija prabhu, Lókanáth Svámí a Lóka Saranga prabhuMuni Prija prabhu, Lókanáth Svámí a Lóka Saranga prabhu



Pokud je tvář zrcadlem mysli, potom tyto tváře z Woodstocku určitě zobrazují Pokud je tvář zrcadlem mysli, potom tyto tváře z Woodstocku určitě zobrazují 
blaženost, kterou zažívá každý, kdo přišel do styku s vědomím Krišny. blaženost, kterou zažívá každý, kdo přišel do styku s vědomím Krišny. 
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Svatý bráhmana řekl: Ó králi, 
vtělená živá bytost automaticky 
zakouší neštěstí v nebi či pekle. 
Podobně zažívá i štěstí, aniž by 
ho vyhledávala. Ten, kdo umí 
inteligentně rozlišovat, proto 
nevynakládá žádné úsilí, aby tohoto 
hmotného štěstí dosáhl.

Člověk by měl následovat příklad krajty 
a zanechat hmotného snažení. Pro svou 
obživu by měl přijímat jídlo, které přijde 
samo od sebe, ať je chutné či bez chuti, bo-
haté či skrovné.

Pokud se někdy stane, že žádné jídlo ne-
přichází, světec by se měl po mnoho dnů 
postit, aniž by vyvíjel úsilí. Měl by chápat, 
že řízením Boha mu nic jiného než půst 
nezbývá. Po vzoru krajty by měl zůstat 
klidný a trpělivý.

Světec by měl zůstat klidný a na hmotné 
úrovni nečinný a své tělo živit bez velkého 
úsilí. I když je obdařený plnou silou smys-
lů, mysli a těla, neměl by usilovat o hmot-
ný zisk, ale měl by mít stále na zřeteli svůj 
pravý vlastní zájem.

Světec je navenek spokojený a příjemný, 
zatímco v nitru je velmi vážný a rozvážný. 
Díky jeho nezměrnému a neomezenému 
poznání ho nic nerozruší, a proto se ve 
všech ohledech podobá klidným vodám 
bezmezného, nepřekonatelného oceánu.

Během období dešťů proudí do oceánu 
rozvodněné řeky a během suchého léta 
přinášejí řeky, v tu dobu mělké, vody pod-
statně méně – a přesto se oceán během 
období dešťů nevzdouvá a v horkém létě 
nevysychá. Také oddaný, který učinil Nej-
vyšší Osobnost Božství cílem svého života, 
někdy získá řízením osudu velké hmotné 
bohatství a jindy se po hmotné stránce 
ocitá na mizině. Tento Pánův oddaný však 
nejásá během období blahobytu a není 
smutný, když zchudne.

Toho, kdo se nenaučil ovládat své smysly, 
okamžitě upoutá pohled na podobu ženy, 
která je výtvorem matoucí energie Nej-
vyššího Pána. Svůdnými slovy, koketními 
úsměvy a smyslnými pohyby svého těla 
žena ihned zaujme jeho mysl, a tak tento 
muž slepě padá do temnoty hmotné exis-

tence, tak jako se můra poblázněná ohněm 
slepě vrhá do jeho plamenů.

Hlupák, který neumí chytře rozlišovat, 
se okamžitě vzruší při pohledu na chti-
vou ženu okrášlenou zlatými ozdobami, 
jemnými oděvy a různými líčidly. Posedlý 
touhou po smyslovém požitku ztrácí veš-
kerou inteligenci a je zničen, tak jako můra 
ženoucí se do planoucího ohně.

Světec by měl přijímat jen tolik jídla, aby 
přežil. Měl by chodit od domu k domu a od 
každé rodiny přijmout jen trochu jídla. Tak 
by měl praktikovat zaměstnání včely.

Tak jako včela sbírá nektar ze všech 
květů, velkých i malých, má si inteligentní 
lidská bytost brát podstatu ze všech nábo-
ženských písem.

Světec nemá uvažovat: „Tohle jídlo si 
sním dnes v noci a tamto si mohu nechat 
na zítřek.“ Jinak řečeno, neměl by hro-
madit potravu, kterou vyžebrá. Jako talíř 
by měl používat své ruce a jíst tolik, kolik 
do nich pobere. Jeho jedinou skladovací 
nádobou by mělo být jeho břicho a jeho 
zásobou jídla ta, která se mu tam poho-
dlně vejde. Neměl by tedy napodobovat 
chamtivou včelu, která chtivě hromadí víc 
a víc medu.

Zbožný žebravý mnich by neměl ani 
shromažďovat potraviny, aby je jedl poz-
ději téhož dne nebo dalšího dne. Pokud 
nebude tohoto pokynu dbát a jako včela 
bude shromažďovat pořád víc a víc lahod-
ných jídel, pak mu to, co nashromáždí, 
přivodí zkázu.

Světec by se nikdy neměl dotknout mladé 
dívky. Co víc, neměl by se ani nohou do-
tknout dřevěné fi gury ve tvaru ženy. Násled-
kem tělesného styku se ženou bude nepo-
chybně polapen iluzí, tak jako je slon chycen 
pomocí slonice, které se chce dotknout.

Muž, který umí chytře rozlišovat, by se 
za žádných okolností neměl snažit využí-
vat krásné podoby ženy pro svůj smyslový 
požitek. Tak jako slona, který si chce 
užívat se slonicí, zabijí jiní sloní samci, 
kteří se také těší z její společnosti, muže, 
který se chce těšit s určitou ženou, mohou 

kdykoliv zabít její další milenci, kteří jsou 
silnější než on.

Chamtivý člověk nahromadí za cenu vel-
kého úsilí a těžkostí mnoho peněz, ale ne 
vždy si jich může sám užívat nebo je dát 
druhým jako milodar. Je jako včela, která 
usilovně vytváří spoustu medu, který pak 
ukradne nějaký člověk, který si na něm 
pochutná nebo ho prodá jiným. Bez ohle-
du na to, jak pečlivě své pracně nabyté bo-
hatství schovává nebo se ho snaží ochránit, 
najdou se tací, kteří dobře vědí, jak vypát-
rat cennosti, a ti ho ukradnou.

Tak jako včelař odebere včelám med, kte-
rý pracně vytvořily, mají svatí žebraví mniši, 
jako jsou brahmačárí a sannjásí, právo 
používat majetek, který pilně nahromadili 
hospodáři oddaní rodinnému požitku.

Světec žijící v lese ve stavu odříkání by 
nikdy neměl poslouchat písně či hudbu 
propagující hmotný požitek. Měl by bed-

Příběh Pingaly

Hledám útočiště u Něj, Hledám útočiště u Něj, 
Nejvyšší Osobnosti BožstvíNejvyšší Osobnosti Božství
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livě uvážit příklad jelena, který se 
nechá zmást sladkými tóny lovcova 
rohu, a tak je chycen a zabit.

Dokonce i velkého mudrce Rišja-
šrigu, syna laně, upoutal světský 
zpěv, tanec a hudba krásných žen, 
které si s ním pak mohly dělat, co 
chtěly jako s domácím zvířetem.

Tak jako se ryba pobízená touhou 
si pochutnávat osudně chytne na 
rybářův háček, pošetilého člověka 
podobně zmate silně rušivé nutkání 
jazyka a zničí ho.

Pomocí půstu si učenci rychle 
podmaňují všechny smysly s vý-
jimkou jazyka, protože následkem 
toho, že nejedí, roste jejich touha 
uspokojovat chuť.

I když si může člověk podrobit všechny 
ostatní smysly, dokud si nepodrobil jazyk, 
nedá se říct, že své smysly ovládl. Pokud 
ale ovládá jazyk, rozumí se, že má plně 
ovládnuté všechny smysly.

Ó synu králů, dříve žila ve městě Vidéha 
prostitutka jménem Pingalá. Teď si prosím 
vyslechni, co jsem se od ní naučil.

Jednou večer stála tato prostitutka ve 
dveřích svého domu, do něhož si chtěla 
přivést milence, a vystavovala na odiv své 
překrásné tělo.

Ó nejlepší z lidí, tato prostitutka velmi 
dychtila po penězích, a jak tak stála večer 
na ulici, prohlížela si všechny kolemjdou-
cí muže a přemýšlela: „Ó, tento má jistě 
peníze. Vím, že může zaplatit mou cenu, 
a nepochybuji o tom, že by si se mnou 
velmi užíval.“ Takto uvažovala o všech 
mužích na ulici.

Zatímco prostitutka Pingalá stála ve 
dveřích, prošlo kolem jejího domu mno-
ho mužů. Prostituce byla jejím jediným 
zdrojem živobytí, a tak si úzkostlivě říkala: 

„Možná, že tenhle, který teď přichází, je 
hodně bohatý... Ó, nezastavil se, ale určitě 
přijde nějaký jiný. Muž, který přichází teď, 
mi jistě bude chtít zaplatit za mou lásku 
a dá mi pravděpodobně hodně peněz.“ 
Takto zůstávala s marnou nadějí opřená 
o dveře, aniž by svou práci mohla dokončit 
a jít spát. V úzkosti chvílemi vycházela do 
ulice a pak se zase vracela do domu. Tak 
postupně nastala půlnoc.

Jak noc pomalu ubíhala, prostitutka 
dychtící po penězích propadala postupně 
malomyslnosti a tvář jí vyschla. Takto 
zklamaná a sužovaná starostí o peníze 
začala pociťovat od své situace velkou od-
poutanost a v mysli se jí zrodilo štěstí.

Prostitutka byla svojí hmotnou situací 
znechucená, a tak se stala vůči ní lhostej-
nou. Odpoutanost funguje vskutku jako 
meč, který rozsekává na kousky svazující 
síť hmotných tužeb a nadějí. Nyní si ode 
mě prosím vyslechni píseň, kterou si ta 
prostitutka ve své situaci zpívala.

Ó králi, ten, kdo nevyvinul odpoutanost, 
se netouží vzdát pouta hmotného těla, tak 
jako se člověk bez duchovního poznání 
netouží nikdy zříci svého falešného vlast-
nictví mnoha hmotných věcí.

Prostitutka Pingalá řekla: Jen se podí-
vejte, jak velká je moje iluze! Neumím 
ovládat svou mysl, a proto jako hloupá 
toužím po smyslném požitku od nějakého 
bezvýznamného muže.

Jsem takový hlupák, že jsem zanechala 
služby tomu, kdo věčně sídlí v mém srdci, 
a proto je mi velmi drahý. Je jím Pán ves-
míru, který udílí skutečnou lásku a štěstí 
a je zdrojem všeho blahobytu. Přestože 
Ho mám v srdci, úplně jsem si Ho přestala 
všímat a místo toho jsem nevědomě slou-
žila bezvýznamným mužům, kteří nikdy 
nemůžou uspokojit mé skutečné touhy 
a kteří mi přinášeli jen neštěstí, strach, úz-
kost, nářek a iluzi.

Ó, jak jsem zbytečně mučila svou duši! 
Prodávala jsem své tělo chtivým a chamti-
vým mužům, kteří jsou sami hodni polito-
vání. Vykonávala jsem tak to nejhanebněj-
ší zaměstnání, prostituci, od kterého jsem 
si slibovala peníze a sexuální potěšení.

Toto hmotné tělo je jako dům, ve kterém 
já, duše, žiji. Kosti tvořící mou páteř, žebra, 
paže a nohy jsou jako trámy, příčné trámy 
a pilíře tohoto domu a celá konstrukce, 
která je plná výkalů a moči, je pokrytá kůží, 
chlupy a nehty. Devět vchodů, jež vedou 
do tohoto těla, neustále vyměšuje odporné 
látky. Která jiná žena než já by mohla být 
tak pošetilá, aby svůj život zasvětila tomuto 
hmotnému tělu a myslela si, že v něčem ta-
kovém může najít potěšení a lásku?

Jsem jistě jediný úplný hlupák v tomto 
městě Vidéha. Přestala jsem si všímat 
Nejvyššího Pána, který nám dává všechno, 
včetně naší původní duchovní podoby, 
a místo toho jsem si přála užívat smyslové-
ho požitku s mnoha muži.

Nejvyšší Osobnost Božství je všem ži-
vým bytostem absolutně nejdražší osobou, 
protože je přítelem a Pánem všech. Je 

Nejvyšší Duší, jež sídlí v srdci každé 
bytosti. Proto teď zaplatím úplným 
odevzdáním se, čímž si Pána kou-
pím, a budu si s Ním užívat stejně 
jako Lakšmídéví.

Muži poskytují ženám smyslový 
požitek, ale všichni muži, dokonce 
i polobozi na nebi, mají počátek 
a konec. Všichni jsou dočasnými 
výtvory, které odstraní čas. Kolik 
skutečného požitku nebo štěstí 
mohli kteříkoliv z nich kdy dát svým 
manželkám?

I když jsem tak umíněně doufala, 
že si budu užívat hmotného světa, 
nějakým způsobem se v mém srdci 
zrodila odpoutanost a díky tomu 
jsem teď velmi šťastná. Jistě jsem 

tedy musela potěšit Nejvyšší Osobnost 
Božství, Višnua. Aniž bych to věděla, mu-
sela jsem udělat něco, co Ho uspokojilo.

Člověk, u něhož se vyvine odpoutanost, 
se dokáže zbavit pout v podobě hmotné 
společnosti, přátelství a lásky, a ten, kdo 
zakusí velké utrpení, se ve své beznaději 
postupně odpoutá od hmotného světa a je 
k němu lhostejný. Vlivem mého velkého 
utrpení se tedy v mém srdci probudila tato 
odpoutanost. Kdybych ale byla skutečná 
nešťastnice, jak by mě mohlo toto milos-
tivé utrpení potkat? Ve skutečnosti jsem 
požehnaná, neboť jsem dostala Pánovu 
milost. Něčím jsem Ho musela potěšit.

S oddaností přijímám velké požehnání, 
které mi Pán udělil. Poté, co jsem se vzdala 
hříšných tužeb po obyčejném smyslovém 
požitku, hledám teď útočiště u Něj, Nej-
vyšší Osobnosti Božství.

Teď jsem naprosto spokojená a mám 
plnou víru v Pánovu milost. Budu proto 
žít z toho, co přijde samo od sebe. Budu se 
těšit ze života jen s Pánem, protože On je 
pravým zdrojem lásky a štěstí.

Činnosti určené k uspokojování smyslů 
připravují živou bytost o inteligenci a ona 
padá do temné studny hmotné existence. 
V té studni ji pak uchvátí smrtící had času. 
Kdo jiný než Nejvyšší Osobnost Božství by 
dokázal zachránit nebohou živou bytost 
z tohoto beznadějného postavení?

Když živá bytost vidí, že celý vesmír je 
uchvácený hadem času, zvážní, přijde k ro-
zumu a odpoutá se od všeho hmotného 
smyslového požitku. V tomto stavu je způ-
sobilá být svým vlastním ochráncem.

Avadhúta řekl: Takto se Pingalá s koneč-
nou platností rozhodla, utnula všechny své 
hříšné touhy užívat si sexuálního potěšení 
s milenci a dosáhla dokonalého klidu. Po-
tom se posadila na lůžko.

Hmotná touha je nepochybně příčinou 
největšího neštěstí a oproštění se od této tou-
hy vede k největšímu štěstí. Když tedy Pinga-
lá zcela zničila svou touhu užívat si s takzva-
nými milenci, šla velmi šťastná spát. ❧

Světec je navenek spokojený a příjemný, Světec je navenek spokojený a příjemný, 
zatímco v nitru je velmi vážný a rozvážnýzatímco v nitru je velmi vážný a rozvážný
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RodinnýRodinný tábortábor nana SinháčalamSinháčalam
HARE KRIŠNA, HARE RÁMA, MILÉ DUŠIČKY, 
VÍTÁME VÁS NA TÁBOŘE PRO VAIŠNAVÍČKY.

NRISINHADÉV CHRÁNÍ NÁS, 
JE NÁŠ KAMARÁD, 

CHCEM MU ZPÍVAT, CHCEM MU SLOUŽIT,
MÁ NÁS VŠECHNY RÁD.

S NRISINHOU SI UŽIJEM!
SLÁVA MU! TAK JDEM, JDEM, JDEM!

Touto hymnou začínal další ročník rodinného tábora, 
který se tradičně koná na německé farmě Sinháčalam. 
Letos se ho zúčastnilo 24 dětí spolu se svými rodiči, 
a přestože pán Indra sesílal po většinu času své pusto-
šící deště, nikdo se nermoutil a nikdo neplakal. 

Každý den se jídelna proměnila v uměleckou dílnu, 
kde si malí vaišnavové mohli vyrobit ozdobné krabičky, 
šperky nebo leporelo. Vzdělávali se v námětech Bha-
gavad gíty. Natrénovali a sehráli divadelní představení 
o duši zmítané žádostmi smyslů, vyrazili na transcen-
dentální bojovou hru, vyřádili se v dětském centru 
v Pasově, prostě na nudu nebylo místo. A samozřejmě 

se všichni scházeli na ranním a hlavně večerním árati, 
kde Narahari umístil svou milost na naše hlavy.

Sladkou třešničkou na dortu byl dětský abhišék Kriš-
ny a Balaráma, doprovázený kírtanem a poutavým ka-
thá v domě Sučitry mátádží. Předposlední den tábora 
vysvitlo sluníčko a děti strávily den ve vodě. Po pěti 
dnech pod střechou je z bazénu nikdo nedostal:).

Hostům i místním oddaným se podařilo vytvořit 
velice přátelskou atmosféru a je jisté, že dětem se 
chvíle u lotosových nohou Pána Nrisinhadéva vryla 
hluboko do srdcí.

Všechna sláva Pánu Nrisinhovi a Jeho oddaným!!!
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NektarNektar z z čísel

Opět jsme se mohli přesvědčit, jak krásná a veselá je společnost oddaných. 21. června se na farmě Krišnův 
dvůr konal dětský den, na který se sjeli malí i velcí, domácí i přespolní. První částí programu byla prezentace 
masek, ve kterých se děti, ba i někteří stateční dospělí, dostavili. Na scéně se objevil samotný Varáha, Brahmá, 
Hanumán, Pán Šiva, Gandhárí a slepý král Dritharáštra. Džajadéva Gósvámí zazpíval zpaměti celou Daša Avatá-
ra stótru, Bhíma se utkal v boji s kyjem s Durjódhanou. Spousta dalších nádherných osobností nás poctilo svoji 
návštěvou a udělilo požehnání…. a nechyběl ani Krišna, krásný Krišna s namodralou barvou pleti, fl étnou a pa-
vím pérem ve vlasech. Celou přehlídku komentoval velice vtipně a pohotově Prija kírti prabhu a publikum mu 
nadšeně sekundovalo.

Pak se všichni hrdinové rozprchli splnit připravené úkoly, aby si zasloužili vydat se za pokladem. Na kopci za 
tratí pak všichni blaženě seděli s pusou červenou od melounů, které na ně čekaly schované v houští.

Pak jsme se jen  skutáleli do údolí, abychom uctili další lahodné prasádam z rukou vyhlášeného kuchaře na 
Palmovce Hansy Avatára prabhua a farmářské Džaj Gópínathy, která se statečně ujala přípravy sladkostí.

Všem oddaným, kteří se dětského dne účastnili, a i těm, kteří nám umožnili jej na farmě uspořádat, patří 
velké DŽAJ!

JEDNA Nejvyšší Osobnost Božství

DVĚ Osoby božského páru

TŘI Krišnovi nejvýznamnější kamarádi

ČTYŘI Krišnovy koně

PĚT Krišnových nejjemnějších částí těla

ŠEST vznešených vlastností Bhagavána

SEDM načervenalých částí Krišnova těla

OSM hlavních gópí

Rádhá 
• Šaivja • kůže • krása 

• Čitrá • dlaně • Baláhaka • Lalitá 
• Krišna • Sudáma • chodidla • Sudéví 
• vlasy • chlupy • Mégha Pušpa • nehty 

• Tungavidjá • sláva • síla • odříkání • zuby 
• Sugríva • patro v ústech • Čampakalatá •  
Indulékhá • Šrídáma • horní ret • Višáká • 
bohatství • Subala • Šrí Krišna • konečky 

prstů • moudrost • dolní ret • 
Ranga deví • oči
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Umíte dobře počítat? A umíte to 
s Krišnou? Přesvědčte se sami:)

Vyberte odpovídající slova a zapište je do 
správných políček.

OhlédnutíOhlédnutí zaza dětským dětským dnemdnem
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Gókula Šástrí vyprávěl toto 
nádherné kathá o slávě Vrindávanu, 
citoval jeden po druhém verše Vénu 
gíty a podával rozsáhlé vysvětlení, 
až nakonec dospěl ke čtvrtému 
verši, ve kterém říká Šukadéva 
Gósvámí: 

tad varnajitum árabdháh
smarantjah krišna-čéštitam

nášakan smara-végéna
vikšipta-manasó nripa

„Pasačky začaly hovořit o Krišnovi, ale 
když vzpomínaly na Jeho činnosti, ó králi, 
Amorova síla rozrušila jejich mysli, a tak 
nemohly mluvit.“ (ŠB 10.21.4) Verše 3 a 4 

popisují pokusy gópí hovořit o Šrí Krišno-
vi. Nicméně v knize Krišna Šríla Prabhu-
páda říká, že gópí velebily Jeho hraní na 
fl étnu. Protože Krišna a Jeho fl étna mají 
stejnou absolutní povahu, není mezi tě-
mito dvěma žádný rozdíl. To znamená, že 
oslava jednoho z nich je oslavou druhého. 
Kromě toho témata vztahující se k písni 
fl étny dávají gópím dostatek příležitostí 
popsat svého Pána. Gópí chtějí hovořit 
o Krišnovi, ale nemohou tak učinit ve spo-
lečnosti starších členů své rodiny. Proto 
oslavují Jeho hru na fl étnu a přitom hovoří 
o Krišnovi skrytým způsobem. Nemohou 
potlačit emoce, které živí nutkání mluvit 
o Něm, ale během řeči gópí musí skrývat 

své skutečné pocity. Proces mluvit na ně-
jaké téma nepřímo je ve Védách běžný a je 
známý jako parókša. Šrí Krišnu velmi při-
tahuje takový chytrý jazyk, což potvrzuje 
Šrímad Bhágavatam ve výrocích jako jat 
parókša-prijó dévó bhagaván višva-
bhávanah: „Nejvyšší Pán, Osobnost Bož-
ství, je oslavován jako Ten, který je pozná-
ván nepřímo.“ (ŠB 4.28.65) a parókša-vádá 
rišajah parókšan mama ča prijam. „Védští 
rišiové a mantry se však vyjadřují ezoteric-
kým způsobem a tyto důvěrné popisy Mě 
také těší.“ (ŠB 11.21.35)

Proč používat nepřímou řeč a mluvit 
skrytým způsobem? Odpověď spočívá 
v povaze nemanželské lásky ve Vrindáva-
nu. Tyto gópí jsou dívky v rozpuku mládí. 
Jsou nedávno vdané a dokonce mohou mít 
děti. Védská kultura jim zakazuje pohled 
na, nemluvě o velebení, jiného muže než 
jejich manžele. Nicméně ve svém transcen-
dentálním vztahu gópí milují Šrí Krišnu 
s připoutaností nemyslitelnou pro největší 
mystiky. Proto musí mluvit! Přesto při ho-
voru o Něm, o němž mluví všichni ostatní, 
musí být opatrné, aby se neodhalila pravá 
příčina jejich hovoru. Kdyby se pocity gópí 
odhalily veřejnosti, byl by to zdroj rozpaků 
pro ně a hanba pro jejich rodiny. Tímto 
způsobem jazyk gópí zůstává důvěrný. 
Zůstane pochopitelný pouze pro ty, kteří 
sdílejí stejnou náladu. Celá Vénu gítá je 
pronesena v náladě parókša vády. Aby gópí 
skryly svou výlučnou připoutanost ke Šrí 
Krišnovi, hovoří o Krišnovi a Balarámovi 
a pasáčcích. Když mluví o nektaru Jeho 
rtů, oslavují štěstí, které mají řeky. Aby me-
ditovaly o Jeho lotosových nohou, zpívají 
o štěstí této planety Země. Aby rozjímaly 
o Jeho načernalé pleti, popisují mraky 
plynoucí nad hlavou. Ve skutečnosti je 
každý výrok gópí skrytá meditace o Šrí 
Krišnovi, skrytá proto, aby se ochránily 
před vnější kritikou. Skrývají hloubku 
jejich lásky před ostatními, zatímco dávají 
průchod neodolatelnému nutkání opěvo-
vat Jeho slávu s přítelkyněmi. Parókša také 
znamená, že mluvily v soukromí. Ty gópí, 
které sdílejí společnou náladu, spolu mluví 
o fl étně a Šrí Krišnovi. Podle jejich bhávy 
různé skupiny a podskupiny gópí oce-
ňují Krišnu různými způsoby. Šukadéva 
Gósvámí říká sva-sakhíbjah. Ty gópí, které 
jsou ve stejné skupině nebo podskupině, 
protože sdílejí společnou přitažlivost, se 
setkávají soukromě a popisují Krišnovy 
vlastnosti s těmi, které považují za důvěrné 
přítelkyně, sakhí. Popisováním fl étny Šrí 
Hariho gópí přirozeně popisují Jeho neo-
mezené vlastnosti, neboť tito dva zůstávají 
neoddělitelní. Tímto způsobem pod zá-
minkou diskuse o jedné věci automaticky 
mluví o jiných věcech. Kvůli mimořádným 

Vénu gítáVénu gítá
KAPITOLA DRUHÁ – část čtvrtáKAPITOLA DRUHÁ – část čtvrtá

Gópí se shromažďujíGópí se shromažďují
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kvalitám Šrí Krišny má vibrace Krišnovy 
fl étny mimořádný vliv na všechny živé 
bytosti. Pokud se někdo ptá, jaké neob-
vyklé vlastnosti se objevují skrze Jeho 
fl étnu, všem nejvíce zřejmá charakteristika 
je Góvindova jedinečná krása. Mystické 
kouzlo, tak umělecky tkané zvukem fl étny 
jejími mysl okouzlujícími melodiemi, způ-
sobuje, aby i neživé předměty jako kameny, 
jezera a řeky byly nadpřirozeným způso-
bem ovlivněny. 

Člověk je veden k tomu, aby se ptal, jaká 
mimořádná moc sídlí ve Šrí Krišnovi, 
neviditelná u čtyřrukého Pána Vaikunthy, 
který zmocňuje svou fl étnu, aby konala tak 
úžasné činy. Tuto otázku Sanátana Gósvá-
mí komentuje, že Šrí Krišna je okouzlují-
cím zdrojem veškerého okouzlení, který 
přitahuje všechny cítící a necítící bytosti. 
Není tedy divu, že když vlévá svou jedineč-
nou moc do otvorů své fl étny, ta se stává 
Jeho zmocněným zástupcem a projevuje 
jedinečné okouzlení v dokonale okouzlují-
cí říši Vradži.

Gópí říkají matce Šrí Krišny: „Drahá 
Jašódo, když tvůj syn hraje na svou malou 
fl étnu, velcí polobozi jako Pán Šiva, Pán 
Brahmá a král Indra, kteří jsou vládci 
vesmíru a nejpřemýšlivější ze všech učen-
ců, jsou naprosto zmateni. I když jsou to 
velmi vznešené osobnosti, tím, že slyší 
zvuk fl étny tvého syna, se stávají velmi 
vážnými a snaží se pochopit podstatu 
její vibrace. Když po jejím studování po 
dlouhou dobu zůstávají i nadále bezradní, 
nemají jinou možnost než sepnout ruce 

a poklonit se, a tím přiznat svou poráž-
ku.“ Převládající projev lásky projevený 
gópími ve slovech Vénu gíty se nazývá 
púrva rága. Jedná se o připoutanost, která 
se vyvíjí mezi chlapcem a dívkou před je-
jich skutečným setkáním. Rúpa Gósvámí 
ji defi nuje takto: „Když se připoutanost 
u milence i milované před jejich setkáním 
díky pohledu, poslechu a tak dále stává 
velmi chutnou díky směsi čtyř složek jako 
vibháva a anubháva, nazývá se to púrva 
rága.“ (Udždžvala-nílamani)

Protože je vyjádřena v nepřítomnosti 
přímého kontaktu, je púrva rága druhem 
odloučení zažívaným jako podnět k dal-
šímu setkání. Ačkoliv Krišna a gópí jsou 
věčně spojeni, kdykoliv se setkají, je to 
jako poprvé, jako kdyby se dosud nikdy 
nesetkali. Díky emocím prožívaným v pú-
rva ráze, zesíleným odloučením, se případ-
ná schůzka  stává nanejvýš příjemnou. To 
je stále čerstvá povaha duchovního života. 

Šrímatí Rádhárání měla předchozí kon-
takt se Šrí Krišnou opakovaným naslou-
cháním Jeho jména od obyvatel Vrindá-
vanu, poslechem Jeho fl étny pohybující se 
přes pastviny a pohledem na Jeho obrázek 
namalovaný Višákhou. Tímto způsobem 
se stala velmi připoutanou k Harimu, aniž 
by se s Ním kdy setkala. Ve skutečnosti 
protože neznala jediný zdroj těchto tří 
podob (jméno, fl étna a podoba), bědovala 
nad tím, že přilnula ke třem mužům. 

Ve Vidagdha-mádhavě 2.9 Rádhárání 
vyjadřuje tuto púrva-rágu těmito slo-
vy: „Od té doby, co jsem zaslechla jméno 

osoby zvané Krišna, jsem prakticky přišla 
o zdravý rozum. Pak je tu další osoba, kte-
rá hraje na fl étnu takovým způsobem, že 
poté, co jsem slyšela tuto vibraci, v Mém 
srdci vzrůstá intenzivní šílenství. A opět, 
existuje ještě další osoba, ke které Moje 
mysl lne, když vidím Jeho krásnou, blesku 
podobnou záři na obrázku. Proto si mys-
lím, že jsem zcela zavržena, protože jsem 
současně přilnula ke třem osobám. Bylo 
by pro Mě lepší za to zemřít.“ 

Později púrva-rága Šrí Rádhy rozvinula 
další intenzitu, jak Její připoutanost a tou-
ha setkat se se Šrí Krišnou byly živeny 
intrikami Jejích přítelkyň. Od dětství píseň 
Jeho fl étny, zvuk Jeho jména a sláva Jeho 
zábav dobyly srdce Rádhiky a instalovaly 
Šrí Krišnu jako jediného Pána Jejího srdce. 
Šrímatí Rádhárání byla nešťastná, že se 
nikdy nesetkala se svým milencem. Pod 
vlivem touhy užívat si tance rása naříkala 
s velkými slzami v očích a odhalila své srd-
ce liánám před svým oknem. 

Když Její nejdůvěrnější přítelkyně Lalitá 
a Višákhá viděly Její neštěstí, vstoupily do 
paláce Mahárádže Vrišabhánua a obrátily 
se na Rádhiku na odlehlém místě. 

Řekly: „Sakhí Rádhé! Jako Tvé důvěrné 
přítelkyně víme, co máš na srdci, a přeje-
me si Tvoji spokojenost. Ten, o němž ne-
ustále medituješ, znovu a znovu prochází 
kolem velkého paláce Tvého otce, zatímco 
pase mnoho krav. Pokud spočineš očima 
u mříží tohoto západního okna, uvidíš 
Jeho hezkou podobu, půvabnou chůzi 
a příjemný úsměv.“ ❧

Gópí milují Šrí Krišnu s připoutaností nemyslitelnou pro největší mystikyGópí milují Šrí Krišnu s připoutaností nemyslitelnou pro největší mystiky
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VaišnavskýVaišnavský  
kalendářkalendář

29.8. RÁDHÁŠTAMÍ, příchod
 Šrímatí Rádhárání 
 (půst do oběda)

2.9. Dvádaší, půst za Páršva Ékádaší,
 (půst za Pána Vámanadéva do 
 oběda, př. 3.9. od 6:20 do 7:44)
 Šrí Vámana Dvádaší, 
 příchod Pána Vámanadéva
 Šríla Džíva Gósvámí, příchod

4.9. Bhaktivinóda Th ákura, 
 příchod (půst do oběda)

5.9. Šríla Haridása Th ákura, odchod
6.9. Šríla Prabhupáda přijal sannjás
 začíná 3. měsíc Čáturmásji 

 (půst od mléka)
12.9. Šríla Prabhupáda přijel do USA
16.9. Indirá Ékádaší 

 (př. 17.9. od 6:41 do 10:51)
30.9. Rámačandra Vidžajótsava
 Šrí Madhváčárja, příchod
1.10. Pasankušá Ékádaší 

 (př. 2.10. od 7:03 do 10:55)
2.10. Šríla Raghunátha Dása Gósvámí,

 odchod
 Šríla Raghunátha Bhatta Gósvámí, 
 odchod
 Šríla Krišnadása Kavirádža 
 Gósvámí, odchod

5.10. Šrí Murári Gupta, odchod
 začíná měsíc Kártik,
 začíná 4. měsíc Čáturmásji 
 (půst od urad dálu)

10.10. Šríla Naróttama Dása Th ákura, 
 odchod

12.10. zjevení Rádhá Kundu
 snána dána
 Bahuláštamí

15.10. Ramá Ékádaší 
 (př. 16.10. od 7:25 do 11:00)

19.10. Dípávalí
20.10. Góvardhana púdžá 

 (uctívání kopce Góvardhana)
 Gó púdžá
 Gó Krídá

23.10. Šríla Prabhupáda, 
 odchod (půst do oběda)

28.10. Gópáštamí
 Góštháštamí
 Šrí Gadádhara Dása Gósvámí, 
 odchod
 Šrí Šrínivása Áčárja, odchod

31.10. Utthana Ékádaší 
 (př. 1.11. od 6:52 do 10:07)

31.10. Šríla Gaura Kišóra Dása Bábádží, 
 odchod (půst do oběda)

NOVÁ ZASVĚCENÍ
Na letošním Náma Hatta táboře dostali 
první zasvěcení čtyři oddaní a další dvojice 
oddaných získala zasvěcení bráhmanské.
Dánavír Gósvámí zasvětil dlouhé roky prakti-
kující manžele Cahovi z Moravy, bhakta Petr 
se teď jmenuje Purušóttama dás a jeho dobrá 
žena bhaktin Kateřina je teď Krišna Kathá 
déví dásí. Dalším zasvěceným manželským 
párem jsou Rukminí Ramana dás a Lakšmí 
déví dásí, kteří byli zasvěceni podruhé.
Kadamba Kánana Svámí zasvětil bhaktu 
Patika, který aktivně káže pražské indické 
komunitě sdružující se v Harinám mandiru, 
a dal mu jméno Préma Vilás dás. Z ost-
ravského centra od něho zasvěcení získal 
bhakta Břetislav, který se teď jmenuje Bála 
Gópála dás.
O několik dní později na slovenské Ékačakře 
řady českých zasvěcených oddaných rozšířili 
noví žáci Džanánandy Gósvámího. Bhakta 

Jakub z Krišnova dvora se teď jmenuje Kír-
tan Rasa dás a ze zástupkyně druhé generace, 
bhaktin Tulasí, je Tulasí Mahárání déví dásí.
Všem zasvěceným přejeme hodně duchovní-
ho pokroku a milosti oddaných!

NOVÁ VAIŠNAVÍ
Bhaktidžanovi dásovi, dlouholetému san-
kírtan oddanému a nyní opoře společnosti 
Dámódara, která ve velkém vyrábí prasádam, 
a jeho dobré ženě Kéli Lalitě déví dásí, skvělé 
tanečnici a cukrářce, se narodila holčička 
Amala Rati.
Rodičům, oběma žákům Kadamby Kánany 
Svámího, i jejich miminku přejeme vše jen 
to nejlepší!

OPRAVA
Minule jsem nesprávně transliterovala jmé-
no Jamuny džaji déví dásí jako Džamuny. 
Omlouvám se jí i čtenářům a děkuji Kavitě 
déví dásí za upozornění. ❧
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KONGREGAČNÍ KÁZÁNÍ
Šríla Prabhupáda dostal jako 
své kazatelské území celý svět. 
Chtěl naplnit předpověď Čaitanji 
Maháprabhua, že Jeho svaté jméno 
bude rozšířeno po celém světě. 
Prithivíte áčé jata nágarádi gráma / 
sarvatra pračára haibé móra náma 
(Čaitanja čaritámrita, Antja 1.117, 
význam). Šríla Prabhupáda objel 
jedenáctkrát svět, vydal množství 
knih o vědomí Krišny a založil 108 
chrámů a středisek. To všechno se 
setkalo s nesmírným úspěchem.

Šríla Prabhupáda byl průkopníkem, kte-
rý vydláždil cestu pro budoucnost vědomí 
Krišny. Byly distribuovány milióny jeho 
knih, ale zároveň si uvědomil, že není to-
lik oddaných, aby jejich počet odpovídal 
počtu distribuovaných knih. Proto Šríla 
Prabhupáda řekl: „Je třeba výcvik.“

Tento výcvik se uskutečňuje kongre-
gačním kázáním, které klade důraz na 
kultivaci malých skupin lidí a výchovu 
v zásadách oddané služby. Chtěl vidět, jak 
se Krišny si vědomé komunity rozvíjejí 
po celém světě. Jeho vize byla, že lidé bu-
dou praktikovat a kázat vědomí Krišny ze 
svých domovů. Kongregace může zároveň 
pomáhat kázat a různými způsoby pod-
porovat chrámové kázání.

„Učiňte domovy středisky“
Kongregační rozvoj je nerozvinuté 

pole, které přináší nové příležitosti všem 
druhům kazatelů. Zahrnuje systematické 
metody pro kontaktování a kultivování 
nových oddaných a jejich zapojení do 
služby. Noví lidé a potenciální oddaní by 
měli, pokud je to možné, být uvedeni mezi 
oddané, měly by být shromážděny jejich 
údaje a následně by měli být kontaktováni. 
Jak řekl Šríla Prabhupáda, musíme roz-
dmýchávat oheň, aby hořel.

V rozvojových stádiích vědomí Krišny 
mohou noví členové sloužit ze svých do-
movů a podílet se na programech v chrá-
mech. Každý se může zapojit do kongre-
gačního rozvoje; každý může být součástí 
bohatých programů, které přivádějí nové 
oddané. V hnutí pro vědomí Krišny je 
pravděpodobně více než jeden milión lidí. 
Přesto se musíme ptát sami sebe: „Je kaž-
dý zapojen? A zejména, je každý zapojen 
v přivádění nových oddaných?“

Je velmi důležité, aby lidé využívali svůj 
talent a schopnosti k tomu, aby dávali 
ostatním lidem vědomí Krišny. To byla 

nálada Pána Čaitanji. To řekl bráhmanovi 
v Kúrmakšétře.

„Každého pouč, aby následoval pokyny 
Pána Šrí Krišny, jak jsou dané v Bhagavad 
gítě a Šrímad Bhágavatamu. Staň se tak 
duchovním mistrem a snaž se osvobodit 
každého v této zemi.“ (Čaitanja čaritámri-
ta, Madhja 7.128)

Pán dal pokyn svému následovníkovi: 
„Zůstaň ve svém domově a učiň své kra-
jany vědomými si Krišny. Nemusíš se stát 
sannjásím.“ Toto je myšlenka motivující 
kongregační kázání – šíří je ti, kdo byli 
zmocněni milostí Pána Čaitanji. Pokud si 
to Pán přeje, oddaný je schopen říci lidem 
o vědomí Krišny. A milost Pána Čaitanji 
nemá žádnou hranici.

Každý oddaný by měl být zapojen v šíře-
ní vědomí Krišny. Neexistuje žádná hrani-
ce v tom, kolik lidí se může zapojit. Musí-
me zapojit všechny. Každý by měl vidět, že 
má velmi důležitou roli v rozvoji Krišny si 
vědomých komunit.

Lidé v mnoha částech světa nejsou příliš 
příznivě nakloněni organizovanému nábo-
ženství kvůli předchozím negativním zku-
šenostem. Když je však v čele kázání roz-
voj kongregace, lidé se mohou naučit, jak 
praktikovat doma, v prostředí bez různých 
tlaků. Potom záleží na každém, aby určil, 
nakolik chce být zapojen v organizovaných 
chrámových programech. Domov může 
být proměněn v místo vhodné pro prakti-
kování vědomí Krišny. Jde o to, že vědomí 
Krišny by měl praktikovat každý. Vědomí 
Krišny je velmi otevřený proces – v jakém-
koliv místě a za jakýchkoliv okolností by 

měl každý pronášet mahá mantru Hare 
Krišna a číst knihy Šríly Prabhupády.

S tím, jak se oddaný stává více a více 
vědomým si Krišny, chrámové festivaly 
a kazatelské činnosti se stávají přirozeně 
přitažlivějšími. Někdy jsou lidé na vědomí 
Krišny alergičtí, protože si myslí, že vstou-
pit do hnutí znamená stát se mnichem 
nebo žít klášterním životem. Samozřejmě, 
že máme tuto možnost pro lidi, kteří chtějí 
žít jako mniši, ale máme také možnost 
pro lidi praktikovat vědomí Krišny ze 
svých domovů. Šríla Prabhupáda řekl, že 
si nemusíte oholit hlavu ani vstoupit do 
chrámu. Vědomí Krišny je velmi důležité 
pro každého. Kongregační terénní progra-
my přinášejí nové příležitosti a nové výzvy. 
Tyto programy zachraňují lidi před iluzí 
a znečištěním hmotným světem. Vědomí 
Krišny zbavuje poutající iluze hmotného 
světa a osvobozuje nás od ztotožňování 
se s hmotným světem. Musíme dát lidem 
tento kontakt s vědomím Krišny a zde je 
kongregační rozvoj zásadní. Kongregační 
rozvoj se vztahuje k lidem různými způ-
soby a poskytuje řadu možností pro různé 
potenciální oddané.

Dalším důležitým aspektem je to, že jak 
kongregace rostou, stává se pro chrámové 
prezidenty a chrámové oddané obtížným 
o kongregační oddané pečovat. Chrámoví 
oddaní mají časově náročné služby, uctí-
vání Božstev a běžnou chrámovou práci. 
Pečovat o kongregaci a vychovávat ji mo-
hou samotní členové kongregace. Pomáhat 
kongregacím se rozvinout je velmi vzru-
šující aspekt kázání. Čím více oddaných 
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je vychováno a inspirováno ve vědomí 
Krišny, tím zářivějšími se stávají. Čím jsou 
aktivnější, tím se stávají nápomocnějšími 
v šíření sankírtanové mise.

Někdy nevíme, jak zapojit nové oddané, 
zejména ty v kongregaci. Ale myšlenka je 
ta, že každý může být kazatelem. Pán Čai-
tanja řekl onomu bráhmanovi, aby byl ka-
zatelem. Každý může sdílet to, co ví; i noví 
oddaní mají něco, o co se mohou podělit. 
Mohou říci všem svým příbuzným, přáte-
lům a sousedům, jak úžasné vědomí Kriš-
ny je. Každý muž, žena a dítě má potenciál 
být zmocněn Pánem Čaitanjou a konat 
službu pro chrám a podmíněné duše.

Mnoho starších oddaných má zkušenost 
v chrámu a v kongregačním kázání, ale 
nevědí, jak zapojit svůj talent a schopnosti 
v šíření vědomí Krišny, aby to odpovídalo 
požadavkům doby. Toto bohatství zkuše-
ností může být aktivně využíváno v kon-
gregačním kázání. Vím o některých od-
daných, kteří mají své vlastní Náma Hatty 
nebo Bhakti Vrikši a vynakládají svůj čas 
na kultivaci lidí ve vědomí Krišny. Jedním 
z příkladů je Matsja Avatára dása, který 
má své vlastní školicí středisko v Itálii.

Někteří oddaní mohou kázat ve vel-
kém stylu a někteří mohou kázat v ma-
lém z domova. Pod pojmem „kázání“ si 
nepředstavujeme negativní, nátlakový 
způsob. Efektivní kázání znamená sdílení 
informací a šíření našich bohatých zku-
šeností, abychom pomáhali novým lidem 
vidět hodnotu přijetí procesu bhakti jógy. 
Kongregační kázání nabízí širokou škálu 
možností pro oddané, jak pomáhat lidem 
vrátit se k Bohu. Pokud se jedna osoba 
vrátí k Bohu, pak osoba, která jí pomohla, 

dostane volnou jízdenku do 
duchovního světa.

Víme, že když pomáháme 
ostatním přijít k vědomí 
Krišny, náš vlastní duchov-
ní pokrok vzrůstá. Znám 
některé rodiny, které žily 
v prostředí nepříznivém du-
chovnímu životu. Ale když 
rodina spolupracovala na 
šíření vědomí Krišny, celé 
prostředí se změnilo. Čle-
nové rodiny se stali kazateli, 
Krišny si vědomými vojáky 
sloužícími v armádě Pána 
Čaitanji osvobozující podmí-
něné duše.

Další prostředí, kde mo-
hou mít kongregační kaza-
telé značný vliv, jsou jógové 
a vegetariánské společnosti. 
Milióny guruů a organizací 
propagují různé druhy jógy 
a vegetariánství. Lidé se za-
jímají o věci, které jsou pří-
znivé pro Krišny si vědomý 

životní styl. Oddaní z hnutí Hare Krišna 
se mohou snažit učinit pro ně bhakti jógu 
přitažlivou. Můžeme navrhnout: „Proč se 
zastavit u hatha jógy, kdy můžete pokra-
čovat k nejvyšší józe, bhakti?“ To je příle-
žitost pro naše oddané přivést lidi prakti-
kující jiné druhy jógy na vyšší úrovně.

Kongregační rozvoj byl 
původní kazatelský program 
Pána Čaitanji a Šríly 
Prabhupády

Šríla Prabhupáda zmínil, že Pán Čai-
tanja osobně nezaložil žádné chrámy. Pán 
Čaitanja rozšířil zpívání Hare Krišna tím, 
že kázal všude, kam přišel. Pán Nitjánanda 
založil Náma Hattu. Ale ještě předtím, než 
Pán Nitjánanda a Šrí Čaitanja Maháprab-
hu založili sankírtanové hnutí, Šríla Krišna 
dása Kavirádža Gósvámí popsal v Čaitanja 
čaritámritě, že Advaita Áčárja, Šrívás Th á-
kur a vaišnavové z okresu Nadia pořádali 
setkání v domovech oddaných. Ze Šrí Čai-
tanja bhágavaty (Ádi-khanda 2.111) se do-
zvídáme, že Šrívás Pandit a jeho bratr rádi 
zpívali jména Hariho ve svém domě.

Poté, co Pán Čaitanja odešel do Šrí 
Džagannáth Purí, poslal Pána Nitjánandu 
do Bengálska založit Náma Hattu. Pak byla 
mezera čtyři sta let.

Šríla Bhaktivinóda Th ákura oživil Náma 
Hattu a psal o důležitosti kongregačního 
kázání. Měl přes pět set skupin Náma 
Hatty v celém Bengálsku. Tyto skupiny 
byly rozvinutější než to, co dnes nazýváme 
Náma Hatta. Některé z nich se setkávaly 
každý den. Bhaktivinóda Th ákura po-
žadoval, aby každý člen Náma Hatty na 
plný úvazek denně navštívil pět domovů 

s vlajkou v ruce. Jméno této vlajky bylo 
„vlajka vítězství svatého jména“. Oddaní 
chodili ode dveří ke dveřím a zpívali Hare 
Krišna stejně jako původní následovníci 
Pána Čaitanji. Tento styl kázání je velmi 
dobrý k tomu, abychom se naučili, jak se 
odevzdat Krišnovi.

Skupiny Náma Hatty se nazývaly pra-
panna ášram (středisko odevzdání se) a ty 
domy, které byly vědomé si Krišny, se na-
zývaly šraddhá kutiry (domovy věrných). 
Šríla Bhaktivinóda Th ákura rozvinul velmi 
rozsáhlé programy na zapojení lidí do 
kázání a se svými následovníky pořádal 
různé festivaly zvané mahá utsavy.

Později Šríla Bhaktisiddhánta Sara-
svatí převzal Maháprabhuovo rodiště 
a vytvořil math. Založil 64 chrámů 
a kázal v Londýně a Bangladéši. Řekl, 
že distribuce knih je brihad mridanga. 
Vydávání knih bylo v jeho vizi nejdů-
ležitější, ale ve svém posledním pro-
slovu k žákům vyjádřil komplexnější 
pohled na kázání – hovořil o důležitosti 
rozvoje parikramu kolem Gaura Man-
daly. Zdůraznil důležitost oddaných 
sloužících svatému dhámu. Vydávání 
a distribuce knih a kázání Náma Hatta 
přivede na májápurský parikram více 
lidí. S rozvojem Šrí Dhámu Májápuru 
a se zvýšenou distribucí knih a počtem 
skupin Náma Hatta získá kongregační 
rozvoj na ještě větší důležitosti.

Kázání je podstata
Úřad pro rozvoj kongregace se snaží 

vyvinout různé strategie ke stimulaci 
kazatelské práce. Tyto kazatelské metody 
mohou být standardizovány, kopírovány, 
vylepšovány a zdokonalovány. Některé 
z kazatelských programů byly rozvinuty 
oddanými v terénu. Některé přístupy (jako 
buňkový program) již existovaly a my 
jsme tuto metodu upravili, aby vyhovovala 
naší vaišnavské tradici. Některé věci dělal 
Šrí Čaitanja Maháprabhu před 500 lety 
a my pokračujeme v tradici, kterou založil. 
A samozřejmě se vždy snažíme o zlepšová-
ní ve všech ohledech.

V současné době máme mnoho skupin 
Náma Hatta a oddaní pořádají kírtan, 
přednášky a distribuují prasádam. Jednou 
ze zajímavých priorit je nacházení a uzná-
vání Krišny si vědomých rodin. Chceme 
jim poskytnout uznání tím, že je nazývá-
me šraddhá kutiry. Potřebujeme milióny 
Krišny si vědomých rodin po celém světě 
jako základen pro vědomí Krišny.

Pokud si někdo přeje ponořit se hlouběji 
do některého z předmětů, Příručka Bhak-
ti-vrikša a Časopis kongregačního kázání 
jsou k dispozici v knihovně našeho úřadu 
a poskytují podrobnější informace. Někte-
ré programy jsou diskutovány v Nektaru 
kongregačního kázání:

Bhaktivinóda Thákura rozvinul velmi Bhaktivinóda Thákura rozvinul velmi 
rozsáhlé programy na zapojení lidí do kázánírozsáhlé programy na zapojení lidí do kázání
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Náma Hatta• 
skupiny Sádhu-sanga• 
skupiny poradců• 
Bhakti Vrikša• 
různé chrámové programy • 
nedělní škola• 
nedělní hostina • 
terénní programy• 
kázání ve věznicích• 

Jsme přesvědčeni, že se v budoucnu 
objeví nové myšlenky, jak oddaní budou 
stále odhodlanější šířit vědomí Krišny. 
Různé druhy kázání jsou jako články řetě-
zu. Knihy jsou základ, kázání je podstata. 
Abychom mohli lidi vytáhnout z hmotné-
ho utrpení, potřebujeme silný řetěz růz-
ných druhů propojeného kázání. Chceme 
tuto civilizaci vytáhnout nahoru. Chceme 
ISKCON, v němž je kongregační kázání 
velmi silné. Potřebujeme mnoho zku-
šených kazatelů. Za tímto účelem jsme 
sestavili knihu Nektar kongregačního 
kázání. Doufáme, že si z ní lidé vezmou 
nějakou inspiraci, získají z ní vizi a nějaké 
nápady, co mohou dělat ve své sféře kon-
gregačního rozvoje.

Co je kongregační kázání?
Dokonce i po mnoha letech se jasná 

představa o kongregačním kázání musí 
teprve objevit ve vědomí mnoha odda-
ných. Mnoho oddaných se zdá být zmate-
no ohledně toho, co kongregační kázání 
je. Nejsou schopni pochopit, že to, co se 
ve skutečnosti v této oblasti vyvinulo, se 
týká i jich. Kongregační kázání je důležité 
pro každou osobu v hnutí pro vědomí 
Krišny. Kázat je pro nás základní nutnost. 
Doufáme, že Nektar kongregačního kázá-
ní poskytne základní informace. Snažíme 
se objasnit, co kongregační kázání je, 
a poskytujeme přehled mnoha základních 
programů. Doufáme, že všechna tajem-

ství budou odhalena a že se oddaní 
stanou součástí vnitřního kruhu 
tím, že si přečtou tuto knihu. Chce-
me, aby kazatelé a oddaní na všech 
úrovních získali čtením této knihy 
chuť nektaru.

Sestavili jsme svědectví různých 
starších oddaných, sannjásích, ka-
zatelů, guruů a oddaných, kteří mají 
přímé praktické zkušenosti s kon-
gregačním kázáním. Snažili jsme se 
zaměřit na následující otázky:

Jaký je význam kongregačního • 
kázání?
Jaké jsou jeho hlavní aspekty?• 
Jaké jsou zkušenosti oddaných • 
v této oblasti?
Jaké jsou jejich potřeby?• 
Kde musíme přidat?• 

Je důležité naslouchat kongre-
gačním terénním kazatelům, lidem, 
kteří ve skutečnosti mají jako svou hlavní 
službu Krišnovi kongregační kázání. Když 
čteme jejich realizace, je to poučné pro nás 
všechny. Co cítí? Co prožívají? Jakým vý-
zvám čelí? Jaké jsou jejich cíle? Doufáme, 
že některé z těchto otázek budou zodpově-
zeny na následujících stránkách.

Někdy Šríla Prabhupáda kritizoval neak-
tivní hinduisty, kteří jen věří, ale nevěnují 
se obraně, šíření nebo ochraně svého 
vlastního náboženství. Chceme se vyhnout 
statické kongregaci. Statické kongregace 
nepomáhají šířit hnutí pro vědomí Krišny, 
nepomáhají podporovat chrámy, ani nepo-
máhají při záchraně podmíněných duší – 
to nechceme. Do kongregačního kázání je 
třeba zapojit každého. Chceme dynamické 
kongregace v každém chrámu. Chceme 
kongregace, které aktivně káží a jsou 
zmocněné, plné života a nadšené přivádět 
nové oddané. Chceme kongregace, které 

podporují Krišny si vědomé programy 
podle svých nejlepších možností. Každý 
má odlišné možnosti. Mnoho oddaných 
má domácí povinnosti a je pochopitelné, 
že množství času, který mohou věnovat, 
bude mít svou hranici. Ale je třeba, aby se 
každý ztotožnil s rolí kongregačního kaza-
tele, aby zvětšoval komunitu. Potřebujeme, 
aby všichni věnovali nějaký čas a nějakou 
energii, aby vše spělo kupředu.

V roce 1972 nebo 1973 Šríla Prabhupáda 
vybízel anglické oddané, aby napodobili 
skvělé výsledky knižní distribuce svých 
amerických duchovních bratrů. Krabice 
knih Krišna a Zlatý avatár zaplnily pokoj 
s knihami v Bhaktivédántově Manoru 
a oddaní se divili, jak by mohli distribuo-
vat tolik knih. Tribhuvanátha dása, který 
byl velmi nadšený do festivalů Hare Krišna 
a velmi povzbuzený Šrílou Prabhupádou, 
se obával, že by možná měl přestat s fes-
tivaly a místo toho jen distribuovat knihy. 
Když to zmínil na ranní procházce, Šríla 
Prabhupáda se rychle otočil, udeřil kon-
cem hole do země a řekl velmi důrazně: 

„Ne. Vše by mělo pokračovat souběžně – 
bok po boku.“

Chrámoví oddaní by měli být školeni 
v kongregačním kázání, aby mohli vytvá-
řet nové oddané z lidí, kteří nezapadají do 
profi lu chrámového oddaného, a zapojit 
je do kongregace. Máme možnosti, které 
můžeme nabídnout. Každý by měl znát 
také metody, kterými zjistíme, zda je oso-
ba vhodná jako chrámový oddaný, nebo je 
v lepším postavení jako kongregační odda-
ný. Pak můžeme podle toho kázat.

Hare Krišna
Džajapatáká Svámí
vedoucí ISKCONského úřadu pro 
kongregační rozvoj ❧

Vědomí Krišny zbavuje poutající iluze Vědomí Krišny zbavuje poutající iluze 
hmotného světa a osvobozuje nás od hmotného světa a osvobozuje nás od 

ztotožňování se s hmotným světemztotožňování se s hmotným světem

Pan Čaitanja Pan Čaitanja 
předpověděl, že předpověděl, že 
svaté jméno svaté jméno 
se bude zpívat se bude zpívat 
všudevšude
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Prahou již podesáté projel 
překrásně ozdobený vůz, na 
němž velebně trůnili Pánové 
Džagannáth a Baladév a Jejich 
překrásná sestra Šrí Subhadrá.

Jako by to bylo včera, vidím před sebou 
Jejich první velkolepou jízdu centrem Pra-
hy za nadšeného zájmu oddaných, přátel 
Krišny, Pražanů i turistů v roce 2008.

Během těch deseti let se vyprofi loval 
pevný a sehraný tým oddaných, který 
Ratha játru tvoří především. A i když 
jsem samozřejmě nemohla zmínit všech-
ny ty dobré duše, bez kterých by se Pán 
Džagannáth Prahou neprojel, když se řek-
ne Ratha játrá, na mysli mi vytanou zářivé 
tváře těchto oddaných:

1. Níla Mádhava dás
Hlavní koordinátor Ratha játry snil 

o festivalu vozů již za hluboké totality na 
prvním sídle oddaných v Čechách na Lan-
šperku, kde projížděli s Džagannáthem po 
chodbě budovy sem a tam. Neztrácí víru 
a nadšení, vždy inspirovaný zaměstnat dal-
ší a další ruce a těla a slova oddaných i ne-

oddaných. Nakonec ti i ti tančí před ratha-
játrovým vozem a „náčelník“ odevzdává 
jakékoliv výsledky svého celoročního úsilí 
svému drahému duchovnímu mistrovi 
Bhaktivaibhavovi Svámímu.

„Ratha játru mám rád, protože jsem 
bezpříčinně obdržel chuť do služby tomuto 
festivalu.

A ta chuť se stále zvětšuje a zvětšuje.
Můj duchovní mistr mě neustále povzbu-

zuje do této extatické rathajátrové služby, 
radí mi a inspiruje mě.

Pro mě je Ratha játrá Čaitanja čaritámri-
tou v praxi. Veškeré přípravy, nadšení odda-
ných sloužit společně Pánu Džagannáthovi, 
blažený harinám sankírtan pro potěšení 
Pána Džagannátha a radostná atmosféra 
samotného festivalu jsou replikou Ratha 
játry, kterou organizoval a vychutnával 
Šrí Čaitanja Maháprabhu a později Šríla 
Prabhupáda.

Tento festival dává tisícům podmíněných 
duší příležitost obdržet milost Šrí Džagan-
nátha, bez které nemají žádnou šanci na 
osvobození z hmotné existence.

Ratha játrá je jedinečná příležitost napl-
nit přání Šríly Prabhupády, který řekl, že: 

‚Vaše láska ke mně se projeví tím, jak spolu 
dokážete spolupracovat...‘“

2. Rádhiká Sundarí déví dásí
Zmocněná pro styk s médii poskytuje 

rozhovory do novin, rozhlasu i televize, 
vydává tiskové zprávy, žhaví facebook 
a nepřestává telefonovat. Kromě toho při-
pravuje zboží pro Góvinda butik, domlou-
vá si, kdo jí s čím pomůže, a dohlíží na to, 
aby „náčelník“ na nic nezapomněl.

V průběhu kulturního programu se 
chopí mikrofonu a mluví a mluví a mlu-
ví, a když už jde všechno do fi nále, hodí 
všechny starosti za hlavu a začne na pódiu 
tančit a zpívat a je šťastná, jak to všechno 
zase dobře dopadlo.

„Ratha játrá na několik měsíců ukradne 
mou meditaci, což je naprosto pohlcující 
a blažené. Jak říká Čaitanja Maháprabhu, 
je to nektar, po kterém vždy velmi toužíme:). 
Jednou se člověk aktivně zapojí do Ratha já-
try a je ‚ztracen‘. Takže mám ráda meditaci 
o Pánu Džagannáthovi, Šrílovi Prabhupá-
dovi a kázání.

Nesmírně ráda mám náladu spolupráce, 
která provází celý festival (před, během i po). 
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Bez spolupráce není organizace a Ratha ját-
rá je zářným příkladem. Atmosféra příprav 
a průběhu festivalu je neopakovatelná, nek-
tarová, inspirující a duchovně nabíjející. 

Díky Ratha játře mám spoustu realizací, 
jak si Pán Džagannáth aranžuje podmínky, 
situace a vše ostatní, jak si přeje. A toto 
není teoretická poznámka, ale opravdu 
‚zhmotnělá‘ zkušenost. 

Šrí Džagannáth, Baladév, Subhdará 
Déví kí Džaj!“

3. Ratnamálá déví dásí
Stará se o Božstva Pána Džagannátha, 

Jeho bratra Baladéva i sestry Šrí Subhadry 
Déví od samotného Jejich příhodu do 
Čech. Domlouvá, co je potřeba pro uctí-
vání Božstev, púdžárí i parafernálie, myslí 
na celý Jejich program, co budou jíst, jaké 
budou mít šperky a turbany, jak to bude 
s Jejich převozem z Moravy do Prahy 
a zpět. Ratha játrá zůstává přes všechny ži-
votní zvraty a úskalí alfou a omegou jejího 
duchovního života.

„Ratha játru mám ráda, protože všichni 
táhneme za jeden provaz. A to nejen za 
skutečný provaz v den Ratha játry, ale i po-
myslný provaz týdny a měsíce předem, kdy 
probíhají přípravy na tento úžasný festival. 
A i když je tato služba často náročná, odda-
ní ji vykonávají ne proto, že musí, ale pro-
tože chtějí. Všichni mají stejný cíl – potěšit 
Krišnu. Stejně jako ve Vrindávanu.“

4. Madhupandit dás
Perfektně organizovaný, důsledný a po-

korný. Dokázal za všechny ty roky domlu-
vit už stovky a tisíce uvařených a rozda-
ných porcí prasádam. K tomu samozřejmě 
patří i nákup bhógy, příprava zeleniny, 
zajištění kuchařů pro jednotlivé chody, ko-
ordinace řidičů zajišťujících převoz prasá-
dam a talířů a kelímků a lžiček. A také zor-

ganizování týmu usmívajících se oddaných 
rozdávajících s neutuchajícím nadšením 
po celý den další a další porce Krišnovi 
obětovaného lahodného prasádam.

„Festival Ratha játrá je pro mě výjimeč-
ný svou náladou spolupráce mezi odda-
nými pro potěšení Nejvyššího Pána, která 
prohlubuje jejich oddanost, spolupráci, 
důvěru a přátelství. 

Ratha játru měl Šríla Prabhupáda velice 
rád, a již od raného dětství, za pomoci 
svého otce Gour Móhana Dé – velkého od-
daného Nejvyššího Pána – pořádal Džagan-
náthův festival ozdobených vozů.

Šrí Krišna Čaitanja svým vlastním pří-
kladem ukázal, jak moc je mu tato velice 
důvěrná Krišnova zábava blízká. 

Extatická podoba a zábavy Pána Džagan-
nátha jsou zcela výjimečné a služba Jemu 
pozitivně návyková ;).“

5. Rásabihárí déví dásí
Když myslím na Ratha játru, myslím 

na to, že na jevišti bude tančit Rásabihárí 
a nebo její žačky. Společně nebo každá 
zvlášť. Za ty roky se nám před očima z ma-
lých holčiček staly dospělé vaišnaví, jako 
například Lílá Móhiní a Džagan Móhiní, 
Páliní a Nitja Kišórí Rádhá, nebo mladé 
slečny jako bhaktinky Gítá či Sarasvatí, 
a vidíme přicházet další malé holčič-
ky okouzlené dávným tancem Bharata 
Nátjam jako například bhaktin Sundarí. 
Bez nich by to nebyla žádná Ratha játrá.

„Ratha játrá je vaišnavský svátek velice 
drahý Šrílovi Prabhupádovi. Již od dětství 
toužil uspořádat svou Ratha játru a nyní 
díky jeho milosti se tento festival slaví po 
celém světě. Myslím, že je to pravděpodob-
ně asi nejradostnější festival pro všechny 
oddané, kdy nejen společně uctíváme Pána 
Džagannátha všemi možnými způsoby, 
setkáme se se svými drahými oddanými 

přáteli, ale hlavně je to obrovská kazatelská 
příležitost. Z hlediska našeho skromného 
příspěvku v podobě devociálního tance 
Bharata Nátjam je to skutečně vyvrcholení 
naší celoroční práce a úsilí a nejen já, ale 
všechny studentky Natjandžalí se nesmírně 
těšíme, že můžeme své tance na konci „škol-
ního roku“ nabídnout Pánu Džagannáthovi. 
Je krásné být svědkem sladké výměny Pána 
Džagannátha a těchto upřímných duší, kte-
ré s každou Ratha játrou dělají větší a větší 
duchovních pokrok. Džaj Džagannátha!“

6. Labanga dás
Neuvěřitelnou službou je postavení 

a večer pak zase zbourání festivalových 
stánků, umístění lavic a stolů na svá místa, 
zajištění všech možných šňůr a kabelů, ve-
doucích tam, kam je potřeba. Chce to pev-
nou mysl, šikovné ruce parťáků, trpělivost 
a chladné nervy, umět ve správnou chvíli 
použít vrtačku či vlídné slovo.

Vždycky je to naprosto mystické – 
všechno to koordinované objevování 
a pak zase mizení všeho nezbytného k fes-
tivalu, a nad tím vším večer vévodí unave-
ný úsměv Labangy dáse. 

„Ratha játrá je velice důležitá a jsem 
šťastný, že mohu být její součástí – bu-
dovat zázemí pro festival a i jinak na-
pomáhat v jeho dění pro potěchu Pána 
Džagannátha sedícího na voze spolu se 
Subhadrou a Balarámem, kteří dávají 
tolik milosti všem kolem. Děkuji všem, 
kteří se na Ratha játře podílejí, a čím více 
oddaných bude zapojeno, tím více milosti 
bude rozdáno. Pán Džagannáth se svými 
společníky se o to postará...“

7. Vrindávan Prija déví dásí
Spolu s Ratnamálou déví dásí patří 

k opoře uctívání Božstev. Ještě je ale téměř 
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každý rok k vidění na pódiu v jednom 
z nesčetných vaišnavských bandů, kterých 
je jako vln na moři. Hezky zpívá a hraje 
snad na všechny hudební nástroje. Na 
Ratha játře si musí připadat jak na jednom 
z báječných vaišnavských festivalů, které 
na pobřeží Baltského moře každé léto 
pořádá její duchovní mistr Indradjumna 
Svámí. Kolem sebe vidí, stejně tak jako on, 
rozesmáté obličeje šťastných lidí zpívají-
cích Hare Krišna, tančících v extázi, a když 
se unaví, pochutnávajících si na vynikají-
cím prasádam.

„Jednou za rok se Krišna objeví v ulicích 
Prahy a kírtan naplní uši tisíců lidí. A při-
jdou všichni, i ti oddaní, které člověk jinak 
nepotká, a srdce všech pookřeje, něco se 
tam zas trochu pohne. Všichni se usmívají, 
ať jsou to náhodní chodci, turisté, staří, 
mladí, děti, oddaní i ateisté, všichni se 
najednou ocitnou v malinkém duchovním 
světě uprostřed jinak bující matérie. A to 
je pro mě Ratha játrá, láska ke Krišnovi 
je najednou součástí života každého bez 
rozdílu, třebaže někteří vidí jen záplavu 
květin a létající banány.“

8. Kalávatí déví dásí
Díky svému neodolatelnému šarmu 

se za těch deset let stačila skamarádit 
s většinou velkoobchocníků s květinami 
v Praze a okolí a v pátek před Ratha játrou 
přiváží a přiváží růže a gerbery a zelené 
listí a gypsofi lu, a k tomu fl orex a drátky 
a kleštičky. Má domluvené své lidi, kteří 
dělají girlandy a aranže – umělce nevá-
hající dát do kombinace květů a listů celé 
své srdce. Výsledná krása zdobící vůz pak 
krade srdce lidem všem, kteří navyklí na 
plastové a papundeklové imitace nevěří 
svým očím a nosům, že všechna ta okouz-
lující nádhera je živá a skutečná.

„Ratha játru mám ráda proto, protože 
pro mě představuje opravdový duch spo-

lupráce mezi oddanými, kteří chtějí svou 
službou potěšit Nejvyššího Pána. Věřím, že 
každý, kdo se aktivně podílí na Ratha játře, 
pociťuje, stejně jako já, vyšší chuť, která ho 
motivuje zapojit se znovu a znovu. Myslím, 
že ta vyšší chuť je odměnou za to, že odda-
ní, byť jsou velmi různorodí, jsou ochotni 
a hlavně schopni spolupracovat pro potěšení 
Nejvyššího Pána.“

9. bhakta Míra
Bhakta Míra zvaný Pláča přijíždí v sobo-

tu na festival svatého jména mezi prvními 
s odhodlaným výrazem v očích. Je mezi 
Kalavatinými umělci ten nejpřednější. 
Dělá ty největší aranže. Se zamyšleným 
výrazem bodá stonky květin zleva i zpra-
va, poodstupuje stranou, naklání hlavu, 
mhouří oči, a pak přidává další dokonale 
ladící kombinace květů i listů. Pracuje 
téměř mlčky několik hodin v kuse a je na 

něm vidět, že ať už se kdykoliv jindy a jin-
de v jeho životě může odehrávat cokoliv 
jiného, tato služba Pánu Džagannáthovi 
mu přináší skutečné potěšení.

„Miluji Ratha játru proto, že je to super 
kreativní služba pro Božstva, se kterými 
mám opravdu vztah, poněvadž jsem byl 
u Jejich rozbalení i instalace a měl jsem 
s Nimi i tu ohromnou čest chvíli žít. Je to 
pro mě opravdu srdeční záležitost, protože 
zjevení Pána Džagannátha pro mě vždycky 
bylo moc blízké.

Je to i super lílá, kterou má smysl udržo-
vat, a je krásné, kolik oddaných přijde táh-
nout Pána Džagannátha a poklonit se Jeho 
slávě a usměvavé tváři. Jinak nejvíc obdivu-
ji a skládám poklony lidem, co se na přípra-
vě podílí a dávají své úsilí a lakšmí do toho, 
aby se Ratha játrá mohla konat. Především 
Nílovi a Rádhice, Kalávatí, Novosadským 
atd. Když vidím, kolika lidem Ratha játrá 
přinese radost i poznání do srdce, tak tuhle 
akci vždycky rád podpořím, jak budu moci.“

10. Sankírtan dás
Obrovské pole pro rozdávání knih, 

možnosti jsou prakticky neomezené. Roz-
kročený se rozhlíží po Praze plné turistů 
a vidí, kdo všechno může dostat knížku 
Šríly Prabhupády. A mají jich hodně a ve 
spoustě jazycích.

Překrásný vůz s Panem Džagannáthem, 
sladký kírtan a lahodné prasádam – to vše 
připravilo cestu Šrílovi Prabhupádovi do 
srdce podmíněných živých bytostí, aby 
tam mohl přivést Krišnu. A Sankírtan 
prabhu a jeho lidé jsou dobře připraveni. 
Těch knih si nakonec návštěvníci odnesli 
opravdu hodně.

„Mám radost vždy, když vidím, jak se 
stovky oddaných valí ulicemi za doprovodu 
bouřlivého kírtanu a nad nimi se majestát-
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ně veze Pán Džagannáth. Většinou stojím 
stranou opodál s knihami Šríly Prabhupády 
v ruce a zpovzdálí vidím celou scenérii. Lidé 
se nestačí divit, co se to zrovna děje, a vzá-
pětí odchází s nezapomenutelným zážitkem 
a se svatým jménem v uších. Málokdo unik-
ne této milosti a my jako oddaní můžeme 
alespoň trošku více vnímat sílu, kterou mise 
Pána Čaitanji má.“

Těchto deset služebníků Pána Džagan-
nátha, kteří mě napadli jako první, jsou 
jen špičkou ledovce všech oddaných, kteří 
se s láskou a oddaností zapojili do tohoto 
veselého a barevného festivalu přitažlivého 
úplně pro všechny.

Určitě bych mohla rovněž vzpomenout 
na Ómkáru Rádhu déví dásí, která má 
během Ratha játry celých těch deset let na 
starost Góvinda butik, a s ní její věrné po-
mocnice Taranginí Lílu a Nandiní Rádhi-

ku. Vénu Madhurju, který je pravou rukou 
Madhupandita prabhua a dokonale zapo-
juje celou ruskojazyčnou pražskou játru, 
bhaktu Jardu Typlta, který je zas pravou 
rukou Labangy dáse, a Lílá Purušóttamu, 
osobního řidiče a púdžárího Božstev.

Bez Džalanidhiho prabhua z Góvindy 
v Soukenické by nebylo 500 litrů sabdží, 
Dína Vatsala a Átmá Daršaní se stara-
jí o Božstva na voze, Náma Prija déví 
dásí dělá nádherné girlandy, Bradžarání 
a Džagannáth Baladév a bhakta Josef pře-
krásně hrají a zpívají. Sankírtan oddaní 
po celý den nepřestávají mluvit a vysvět-
lovat, letos dokonce velice inteligentně za-
pojili do rozdávání i ostatní oddané, když 
jim rozdávali knížky po pěti, ať to potom 
pošlou dál…

Také nechci zapomenout na dobroty 
z farmy od Hansy Avatára staršího a Džaj 
Rádhiky a Lóka Sakšího, a taky na vy-

nikající halvu z Góvindy na Palmovce 
od Hansy Avatára mladšího. A Anangu 
Séviku rozdávající z vozu mahá prasádam 
po kilech, a na malování na ruce a skákací 
hrad, nejbáječnější atrakci pro děti.

A samozřejmě Bhaktigauraváního Ma-
hárádže a našeho Džaj Gurudéva a Ha-
rináma Ruči v čele s Nrisinha Čaitanjou 
řádícího s harmonikou a Panasu dáse pře-
kládajícího na pódiu a bhaktin Kaťu, která 
tolik pomohla s balením shopu, a milé 
indické bhakty rozdávající „prašád“.

Mohla bych tak vyjmenovávat do-
nekonečna, vzpomenout si i na svoji 
vlastní mámu, která rozdala celý košík 
ovoce, dokonce policistům, a měla z toho 
ohromnou radost, na Krišnavallí, která se 

„pušla“ a rozdávala celý festival Návraty, 
i když to pro ni nebylo vůbec lehké, na 
Góvindu dáse, který statečně zametal 
cestu před vozem jako král Pratáparudra 
v Džagannáth Purí.

To všechno a ještě mnohem víc by se 
dalo říct o letošní Ratha játře. Já už snad 
jenom dodám, že je úžasné, když si člověk 
uvědomí, že Pán Džagannáth pro sebe 
žádnou Ratha játru vůbec nepotřebuje. To 
my potřebujeme příležitost, jak ve spolu-
práci s ostatními oddanými zaměřit svou 
lásku a službu tím správným směrem k té 
pravé osobě.

Sláva Džagannáthovi! Sláva Šrílovi Pra-
bhupádovi! Sláva oddaným!

džagannáthah svámí 
najana patha gámí bhavatu mé

KÉŽ SE PÁN DŽAGANNÁTH ZJEVÍ 
PŘED MÝMA OČIMA. ❧

Pro potěšení Pána Džagannátha, 
Baladéva, Lady Subhadry a Šríly 
Prabhupády jsme společným 
úsilím zdarma rozdali opravdu 
velké množství Džagannáthova 
prasádam:

500 litrů sabdží
300 litrů rýže
300 litrů halvy
100 litrů těstovin
900 litrů nápoje
2 400 kusů pápadamů
5 000 kusů mahá prasádam luglu
400 kg mahá prasádam ovoce

Na stáncích se prodalo 100 kg 
melounů & 2 400 kusů sladkostí 
a smažeností.

Ohromný tým oddaných rozdal 
neuvěřitelných 1 568 knih Šríly 
Prabhupády (3x více než minulý 
rok).

Níla Mádhava dás



KORPUS DORTU: 
Udělejte datlovou pastu z 1 a ½ hrnku datlí (300 g) • 
rozmixovaných s ½ hrnkem vody (podle hustoty vodu dolijte) 

Do ní přidejte: 
2 hrnky vlašských ořechů nebo mandlí (300 g) • 
⅔ banánu   • 
2 hrnky kešu  (260 g) • 

Vše rozmixujte a nakonec ušlehejte s ½ hrnkem kokosového oleje

Nakonec posypeme mletými mandlemi 
a dáme ztuhnout do lednice. 
Poté nabídneme s láskou Šrí Krišnovi.

RAW DORT
Recept poskytla

Džaj Rádhiká 
déví dásí

KRÉM:
3 hrnky kešu  (390  g) • 
2 hrnky karobu • 
½ hrnku datlového sirupu • 
2 hrnky vody • 
1 hrnek datlové pasty (260 g) • 
1 banán • 
2 čl vanilky Bourbon nebo pár kapek vanilkové esence • 
2 špetky soli• 

Ušlehejte s 2 a ½ hrnku kokosového oleje.



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

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


