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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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Hare Krišna,

ISKCON 
Centrum pro védská studia, 
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tel. 317 796 008, 732 424 238
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tel. 731 154 233
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www.haridham.cz 
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Kde nás najdete
Česká republika

Zveme vás!

tento podzim bude již čtyřicátý od 
doby, kdy tuto planetu opustil zaklada-
tel hnutí Hare Krišna Šríla Prabhupáda. 
Jeho kdysi mladí a krásní žáci a žákyně 
už zestárli. Vlasy jim prokvetly stříbrný-
mi nitkami nebo je opustily úplně, obli-
čeje zkrabatily vrásky a pokryly stařecké 
skvrny, kosti, klouby i vnitřnosti o sobě 
dávají znát. V tom lepším případě. 
V tom horším – pro nás – jsou už někde 
nejspíš znovu se Šrílou Prabhupádou 
a dál mu pomáhají v jeho misi.

Vedle všech možných tělesných ne-
duhů však oči a tváře Prabhupádových 
žáků a žákyň září dál duchovní jiskrou, 
kterou v nich před dlouhými roky za-
pálil jejich milovaný mistr.

Až lidstvo jednou skutečně docení 
přínos Šríly Prabhupády pro tento 
svět, nespraví to nějaká Nobelova cena 
nebo hvězda na chodníku slávy 
v Hollywoodu.

To, co tento maličký bengálský svá-
mí dokázal, nemá v dějinách lidstva 
obdoby. A to nemusíme hovořit o vel-
kolepých projektech, ohromujících 
chrámech a překrásných Božstvech 
ani o stovkách a miliónech rozdaných 
knih a porcí prasádam. To vše je samo-
zřejmě velice důležité.

A jistě i díky tomuto počínání se ve 
společnosti výrazně proměnil přístup 
k vegetariánství, k ponětí o zákonech 
karmy a převtělování, k duchovním 
otázkám všeobecně.

Co mám před očima dnes především, 
však není nějaká všeobjímající celoves-
mírná milost Šríly Prabhupády, ale spíš 
jeho přínos pro život obyčejného jednot-
livce tonoucího v oceánu hmotné exis-
tence. Mám před očima jednoho bhaktu, 
který jen před pár lety přišel mezi odda-
né. Byl milý, nadšený, ale ještě přeci jen 
trošku „zelený“. Jako nedozrálé mango, 
které slibuje v budoucnosti sladké šťav-
naté pochutnání, ale zatím bohužel svou 
chutí víc připomíná bramboru.

Za těch pár let, co se milý bhakta 
pohroužil do procesu oddané služby 
pod vedením Šríly Prabhupády a jeho 
následovníků, udělal ohromný duchovní 
pokrok, přijal útočiště u svého duchov-
ního mistra a získal zasvěcení do svatého 
jména. Když dnes vede kírtan, je to krás-
ný a odevzdaný bhakta, který již jako 
brambora Krišnovi určitě nechutná.

Někdo by mohl říct, že to je nejspíš 
náhoda nebo nějaký trik. Ten, kdo je 
ale mezi oddanými už nějakou dobu, 
vidí, že následujeme-li rady Šríly 
Prabhupády, stávají se z nás – dříve 
či později – slaďoučká manga takřka 
automaticky. Vidíme to na sobě i na 
svých přátelích kolem nás.

Jak asi sladce chutnají Krišnovi dra-
zí Prabhupádovi žáci a žákyně, kteří 
v Prabhupádových šlépějích kráčejí 
již tolik let? Jsem si skoro jistá, že 
i samotný jejich učitel s láskou sleduje 
jejich cestu a s hrdostí si všímá, že i za 
čtyřicet let po jeho odchodu jeho mise 

– přes jakékoliv těžkosti ji mohly za tu 
dobu potkat – pokračuje dál... 

Vaše služebnice  
Džalángí déví dásí

Slovenská republika

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

1.  sobotu v měsíci v 11 hodin

STŘEDEČNÍ PROGRAM 
V GÓVINDĚ, 

Soukenická 27, od 18 hodin

NEDĚLNÍ HOSTINA 
V CHRÁMU LUŽCE, 

začátek od 14 hodin



Šruta Kírti dásseriál
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Odpoledne 8. října jsem obdržel vzrušující telegram. Moje 
žena 6. října ve čtvrt na pět ráno porodila chlapce. Po-
važoval jsem to za obzvlášť příznivé, protože ve čtvrt na 

pět ráno začínalo v Májápuru mangala árati. Hned jsem utíkal do 
pokoje Šríly Prabhupády a složil poklony.

„Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem celý šťastný, „moje žena mi právě 
porodila syna!“

„Úžasné,“ řekl s úsměvem. „Můžeš mu dát jméno Májápurčan-
dra. V šástrách takové jméno nikde nenajdeš. Vymyslel jsem ho. 
Najdeš tam Navadvípačandra a Nadír Nimái. Ale tohle jméno 

nenajdeš nikde. Dám ti nějaké peníze. Pověř někoho z místních 
chlapců, aby zajel do Navadavípu a koupil ti tam pro něj soupravu 
stříbrných náramků na kotníky a na zápěstí.“

Byl jsem stále jako u vytržení, a tak mě ani nenapadlo jeho vel-
korysou nabídku odmítnout. 

Čtyři měsíce poté, 9. února roku 1975, se Šríla Prabhupáda za-
stavil na dva dny v Nové Dvárace na své cestě do Mexico City. Po 
svém krátkém odpoledním spánku si mě zavolal.

„Dojdi pro Nandu Kumára,“ pokynul mi.
Nanda byl našt ěstí přímo přes ulici. Řekl jsem mu, že ho Šríla 

Prabhupáda chce vidět. Zeptal se mě proč a já jsem odpověděl: 
„Nemám tušení. Řekl mi jen, abych pro tebe došel.“ Pádili jsme 
zpátky do Prabhupádova příbytku a složili poklony. Když jsem 
vzhlédl, podal mi Šríla Prabhupáda klíče od své kovové skřínky 
v ložnici a řekl: „Dones mi moji bílou tašku.“ Podal jsem mu taš-
ku, načež jsme oba před něj usedli, zvědaví, co bude dál. Vytáhl 
z tašky dvě padesátidolarové bankovky a jednu mi podal.

„Kup za to něco svému synovi,“ řekl.
Kdykoliv mi Šríla Prabhupáda projevil svoji lásku nějakým 

darem, zaplavila mě vlna oddanosti k němu. Takový nádherný 
projev lásky jsem nemohl odmítnout. Radostí bez sebe jsem si 
bankovku vzal a ze srdce mu poděkoval.

Šríla Prabhupáda se pak otočil k Nandovi Kumárovi, který byl 
jeho osobním služebníkem ještě přede mnou, a nabídl mu druhou 
padesátidolarovku. Nanda Kumár ji odmítl.

„To si od vás, Šrílo Prabhupádo, nemůžu vzít,“ řekl.
„To není pro tebe,“ odpověděl Prabhupáda, „je to pro tvého 

syna.“
Po těch slovech Nanda bankovku od svého milujícího duchov-

ního učitele přijal. Když nám Šríla Prabhupáda předal dary pro 
naše syny, laskavě na nás kývl a řekl: „Dobrá, nyní můžete jít.“ 
Složili jsme poklony a opustili jsme jeho příbytek ve vzrušeném 
hovoru. Jak požehnaní jsme byli, že máme tak podivuhodně vel-
korysého duchovního učitele!

Šrílo Prabhupádo, mnohokrát jste mi dal různé oblečení, staral 
jste se o mě všemožným způsobem. Nikdy mě ani nenapadlo, že 
byste mi za moji službu něco dlužil. Vždyť vy jste nám všem dal 
největší dar ze všech: příležitost rozvinout lásku k Bohu. Požehnání 
vaší osobní pozorností bylo nicméně dalším z vašich nedoceni-
telných darů. Byl jste nám úžasným příkladem. I když jste náš 
duchovní učitel, a měli bychom s k vám chovat jako k samotnému 
Pánu, přesto jste nám sloužil tím, že jste nám poskytoval vše, co 
jsme potřebovali. Kdy přijde ten den, kdy pro mě každý z mých du-
chovních bratrů a sester bude „Prabhu“ a kdy jim budu projevovat 
úctu, místo věčných dohadů o tom, jak vás máme správně uctívat 
a jak vám sloužit?

Můžeš mu dát jméno
Májápurčandra
8. října 1974, ISKCON Májápur, Indie 

Poskytoval jste nám vše potřebnéPoskytoval jste nám vše potřebné
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Šríla Prabhupáda požehnal oddané v Májápuru svou společ-
ností v průběhu října (během měsíce Kártiku).  Říjen je v Indii 
období zvláště příjemné. Prabhupáda a jeho doprovod přebý-

vali ve druhém patře Mandiru, který byl nejdál od silnice. Prabhu-
pádův příbytek tvořily dva pokoje a jeho doprovod bydlel v dalších 
dvou pokojích. Na obou koncích budovy byly velké koupelny. 
V každé z nich byly čtyři sprchové kouty a čtyři toaletní kóje. 

Jednou odpoledne Šríla Prabhupáda udílel daršan ve svém obý-
váku. Já jsem čistil jeho koupelnu poté, co se Jeho Božská Milost 
sprchovala. Celá tato koupelna sloužila během návštěvy Jeho Bož-
ské Milosti výhradně pro jeho potřeby. 

Když jsem míjel první záchodovou kóji, prosmykla se kolem mě 
veliká, skoro dvoumetrová kobra a vklouzla do kóje. Hrůzou bez 
sebe jsem utíkal z koupelny tak rychle, jak mi to jen roztřesené 
nohy dovolily. Nechtěl jsem dělat poprask a přerušit Prabhupádův 
daršan. Bez ohledu na mé ohledy to Krišna zařídil tak, že první 
oddaný, na kterého jsem narazil, byl Bhavánanda Mahárádž. Srd-
ce mi tlouklo jak o závod.

„Bhavánando, Bhavánando,“ vyrazil jsem ze sebe. „V Prabhupádo-
vě koupelně je had. Plazil se mi kolem nohy a jen tak tak mě minul!“

Můj plán zachovat ticho a nedělat rozruch bylo evidentně něco 
jiného, než zamýšlel Krišna, který hned Bhavánandu Mahárádže 
zapojil do rozvíjejícího se dramatu. Bhavánanda neomaleně vtrhl 
do Prabhupádova obýváku, zběsile mávaje rukama.

„UÁÁÁÁÁ! Prabhupádo!“ volal dramaticky. „Ve vaší koupelně je 
had! Potřebujeme pomoc! Zavolejte Rasaparájanu!“ Rasaparájana 
byl vyhlášený svojí velikostí a silou jako chrámový „kšatrija“.

„Dělejte! Zavolejte Rasaparájanu!“ ječel Bhavánanda, jak jsme 
utíkali z Prabhupádova příbytku.

S Prabhupádovým pokojným daršanem byl defi nitivně konec. 
Šríla Prabhupáda a jeho žáci opustili místnost a šli na verandu. 
Pár oddaných se vydalo do koupelny hledat plaza, zatímco ostatní 
postávali na prahu. Šríla Prabhupáda neztrácel klid, procházel se 
po verandě a tiše odříkával džapu. 

„Toho hada tady musel nechat někdo z Gaudíja Mathu,“ spekulo-
val Bhavánanda. „Jak by se jinak mohl dostat do druhého patra?“

Ostatní souhlasili se slovy, že není možné, aby se nějaký had 
objevil v horním patře, aniž by ho ho tam někdo donesl. Někteří 
přišli s teorií, že jde možná o nějaký úklad komunistů. Já coby 
pouhý návštěvník tohoto posvátného májápurského dhámu jsem 
se v místní politické scéně nevyznal. Usuzoval jsem, že ten had se 
prostě v Prabhupádově koupelně objevil nějakou náhodou.

Rasaparájana se plížil koupelnou s nožem v ruce a slídil po hadovi.
„Putují v párech,“ řekl. „Takže jestli je tady jeden, jeho druh je 

pravděpodobně taky nablízku.“
Nakonec spatřil obrovské hadí tělo trčící z trubek v jedné z to-

aletních kójí. Když to ohlásil oddaným na verandě, Bhavánanda 
a ostatní začali vzrušeně křičet: „Zabij ho! Zabij ho!“

Šríla Prabhupáda zůstal venku a tiše čentoval na svých korál-
cích. Nijak se k našemu rozhodování nevyjadřoval. Rasaparájana 
svým ostrým nožem rozsekl tělo kobry na dva kusy.

„Musíme hledat dál,“ řekl odhodlaně. „Musí tu být ještě jeden.“
Oddaným začalo docházet, že hadi se sem dostali pravděpo-

dobně přes trubky. Nakonec se zřejmě o komunistické spiknutí 
nejednalo. Minulo několik napjatých minut hledání druhého 
vetřelce. Rasaparájana ho nakonec vystopoval ve spleti trubek za 
záchody. Had po odhalení rychle sklouzl po trubkách a už nikdy 
se neukázal.

Poté, co se všichni zklidnili, vrátili jsme se zpátky do Prabhupá-
dova obýváku. 

„Někdy je posláním hada zabít určitou osobu,“ řekl nám. „Ne-
ustanou, dokud to nevykonají. Někdy, zvláště ke konci života, 
narůstají hadovi křídla. Má určenu konkrétní osobu, kterou musí 
zabít. Had tuto osobu zabije a potom zemře.“

Jednoho večera nás Šríla Prabhupáda upozornil na určitý zvuk 
v nočním tichu.

„Slyšíte?“ otázal se. „To je okřídlený had. Vydává takový zvláštní zvuk.“
Všichni oddaní ztichli s nadějí, že ten zvuk znovu uslyší. Začal 

jsem mít trochu strach, zda právě nejsem na řadě já. 
Toho večera jsem Prabhupádovi v jeho ložnici jemně masíroval 

nohy. Místnost byla tichá a tmavá. 
„Takže co bych si počal, kdyby se tu objevil had?“ zeptal se se 

smíchem. „Zabili jsme jen  jednoho hada. Možná se sem ten dru-
hý vydá a dnes v noci mě dostane.“

S potěšením narážel na strach, jaký nás všechny celý den proná-
sledoval. Z jeho tónu jsem rozuměl, že ho ten had vůbec nezajímá. 
Chtěl jsem, aby svůj výklad ještě dokončil, a tak jsem řekl: „Já 
nevím, Prabhupádo.“

„Nuž, my se hadího uštknutí nebojíme,“ řekl. „My se kvůli tomu 
nebudeme strachovat. Jestli přijde, tak přijde. My budeme prostě 
zpívat Hare Krišna.“

Dokončil jsem masáž svého milovaného duchovního učitele. 
Poklidně spočíval na lůžku, s neohroženou myslí, upřenou na 
Nejvyššího Pána. Já naproti tomu jsem se vracel do svého pokoje 
plný starostí, kampak asi zmizel ten druhý had.

Milovaný Šrílo Prabhupádo, jste mým hrdinou. Jste neohrožený 
čistý oddaný Pána. Jednou na ranní procházce v Májápuru, když 
všichni hovořili o svých obavách z nukleární války, jste řekl: „Jestli 
bude přilétat ta bomba, vzhlédneme na oblohu a řekneme: ,Tady se 
blíží Krišna.‘“

Prosím požehnejte mi neochvějnou vírou, abych se nebál tohoto 
hmotného světa. Až se nade mnou bude vznášet okřídlený had, aby 
mi uštědřil své konečné uštknutí, chci zpívat svatá jména. ❧

My se hadího uštknutí nebojíme
10. října 1974, ISKCON Májápur, Indie 
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Překlad: 
Ó můj Pane, udržova-

teli všeho živého. Tvá sku-
tečná tvář je zakryta Tvou osl-

nivou září. Prosím, odstraň tento 
pokryv a zjev se svému čistému oddanému.

Význam:
V Bhagavad gítě popisuje Pán své osobní paprsky 

(brahmadžjóti), oslnivou zář své osobní podoby takto:
brahmanó hi pratištháham

amritasjávjajasja ča
šášvatasja ča dharmasja
sukhasjaikántikasja ča

„Já jsem podstatou nesmrtelného nepomíjivého a věčného Brah-
manu, který je také základem nejvyššího štěstí.“ (Bg. 14.27)

Brahman, Paramátmá a Bhagaván jsou tři aspekty téže Absolut-
ní Pravdy. Brahman je aspekt, který začátečník vnímá nejsnadněji. 
Paramátmu, Nadduši, realizují pokročilejší lidé, zatímco realizace 
Bhagavána je konečnou realizací Absolutní Pravdy. Potvrzuje 
to Bhagavad gítá, kde Pán říká, že On je konečným aspektem 
Absolutní Pravdy, zdrojem brahmadžjóti i všeprostupující Para-
mátmy. Krišna v Bhagavad gítě říká, že On je konečným zdrojem 
brahmadžjóti, neosobního aspektu Absolutní Pravdy, a že není 
důvodu vysvětlovat Jeho neomezené síly. Prostřednictvím jedné 
ze svých všeprostupujících expanzí, Paramátmy, udržuje celý 
hmotný kosmický výtvor. Stejně tak udržuje veškeré projevy v du-
chovním světě; proto je Pán osloven ve šruti mantře Šrí Íšópaniša-
dy jako púšan, konečný udržovatel.

Osobnost Božství, Šrí Krišna, je neustále ve stavu transcen-
dentální blaženosti (ánanda-majó ‘bhjását). Když byl před 5 000 
léty ve Vrindávaně v Indii, nacházel se stále ve stavu transcen-
dentální blaženosti, dokonce i na počátku svého dětství. Zabití 
různých démonů jako Aghy, Baky, Pútany a Pralamby byly pro 
Něho pouhé zábavné výpravy. Ve své vesnici se těšil spolu se svou 

matkou, bratrem a přáteli. Když hrál roli nezbedného zloděje 
másla, byli všichni Jeho společníci naplněni nebeskou blažeností. 
Když je Nejvyšší Pán osloven jako zloděj másla, nemá to nikdy 
hanlivý význam. Právě naopak – takové oslovení nám vždy připo-
mene radost, kterou přináší svým oddaným. Vše, co Pán ve Vrin-
dávaně učinil, dělal pro potěšení svých společníků. Pořádal tyto 
zábavy proto, aby přivábil suché spekulanty a akrobaty takzvané 
soustavy hatha jógy, kteří se snaží hledat Absolutní Pravdu.

O dětských hrách Pána a Jeho kamarádů, pasáčků krav, řekl 
Šukadéva Gósvámí ve Šrímad Bhágavatamu:

itthan satán brahma-sukhánubhútjá
dásjan gatánán para-daivaténa
májášritánán nara-dárakéna

sákan vidžahruh krita-punja-puňdžá
„Šrí Krišna, který je chápán jako neosobní blažený Brahman, 

oddanými uctíván jako Nejvyšší Pán, a světskými lidmi je poklá-
dán za obyčejného člověka, si hrál s pasáčky krav, kteří dosáhli 
tohoto postavení po mnoha zbožných činech.“ 
(Šrímad Bhágavatam 10.12.11)

Pán spolu se svými duchovními společníky se neustále věnuje 
transcendentálním láskyplným činnostem v různých vztazích: 
neutrálním (šánta), služebnickém (dásja), přátelském (sakhja), 
rodičovském (vátsalja) a milostné lásky (mádhurja).

Říká se, že Pán nikdy neopouští Vrindávan dhám, a tak by nás 
mohla napadnout otázka, jak zároveň spravuje záležitosti svého 
stvoření. Bhagavad gítá (13.14) na to odpovídá: Pán prostupuje 
celým hmotným projevem svou nedílnou částí známou jako 
inkarnace puruša. Ačkoliv Pán nemá s hmotným projevem, udr-
žováním a ničením osobně nic společného, je příčinou toho všeho 
ve své úplné expanzi Paramátmy neboli Nadduše. Každá živá by-
tost je átmá, duše, a hlavní átmá, která ovládá všechny ostatní, je 
Paramátmá, Nadduše.

Tento systém realizace Boha je velká věda. Materialisté mohou 
pouze analyzovat a rozjímat o dvaceti čtyřech složkách hmot-
ného výtvoru. O Pánu (puruša) mají jen velice málo informací. 
Neosobní transcendentalisté jsou prostě zmateni oslnivou září 
brahmadžjóti. Ten, kdo chce spatřit úplnou Absolutní Pravdu, 
musí proniknout nejen za čtyřiadvacet hmotných prvků, ale i za 
oslňující záři. Šrí Íšópanišad na to poukazuje, když prosí o od-
stranění oslnivého pokryvu (hiranmaja-pátra). Dokud tento 
pokryv není odstraněn a člověk nespatří Nejvyššího Pána tako-
vého, jaký je, není nikdy možné dosáhnout skutečné realizace 
Absolutní Pravdy.

Aspekt Šrí Krišny, Osobnosti Božství, zvaný Paramátmá je 
jednou z Jeho tří úplných expanzí souhrnně zvaných višnu tat-
tva. Expanze višnu tattvy v tomto vesmíru (jedno ze tří hlavních 
božstev: Brahmá, Višnu a Šiva) se jmenuje Kšíródakašájí Višnu. 
Je všeprostupující Paramátmou v každé jednotlivé živé bytosti. 
Garbhódakašájí Višnu je souhrnnou Nadduší všech živých by-
tostí. Za těmito dvěma je Káranódakašájí Višnu, ležící v Oceánu 
příčin. On je stvořitelem všech vesmírů. Systém jógy učí oprav-
dového zájemce, jak se po překonání dvaceti čtyř hmotných 
prvků vesmírného projevu setkat s těmito višnu tattvami. Roz-
víjení empirické fi lozofi e člověku pomáhá realizovat neosobní 
brahmadžjóti, jež je oslňující září transcendentálního těla Šrí 
Krišny, Osobnosti Božství. Potvrzuje to Bhagavad gítá (14.27) 
a také Brahma sanhitá (5.40):

Íšópanišad

Šrí 

Překla
Ó můj Pane

teli všeho živéh
tečná tvář je zakry

vou září. Prosím, od
pokryv a zjev se svému čistému oddaném

Význam:

stra

te
niv

16.16.

Šrí Krišna je neustále ve stavu transcendentální blaženostiŠrí Krišna je neustále ve stavu transcendentální blaženosti
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sí

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

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

„V miliónech a miliónech vesmírů je nespočetně mnoho 
planet, a každá z nich se liší od všech ostatních. Všechny se 
nacházejí v koutu brahmadžjóti. Toto brahmadžjóti jsou osob-
ní paprsky Nejvyššího Pána, kterého uctívám.” Tato mantra 
Brahma sanhity hovoří z roviny faktické realizace Absolutní 
Pravdy a šruti mantra Šrí Íšópanišady potvrzuje, že jde o sku-
tečnou seberealizaci. Je to prostá modlitba, kde je Pán žádán, 
aby odstranil brahmadžjóti, a tak umožnil oddanému spatřit 
Jeho skutečnou tvář.

Dokonalé poznání znamená vědět, co je kořenem Brahmanu. 
Kořenem Brahmanu je Šrí Krišna a ve spisech jako například Šrí-
mad Bhágavatam je věda o Krišnovi dokonale vysvětlena. Ve Šrí-
mad Bhágavatamu autor Šríla Vjásadéva uvádí, že Nejvyšší Prav-
da je podle stupně realizace popsána jako Brahman, Paramátmá 
a Bhagaván. Šríla Vjásadéva nikdy neřekl, že Nejvyšší Pravdou je 
džíva, obyčejná živá bytost. Živá bytost by se nikdy neměla pova-
žovat za všemohoucí Nejvyšší Pravdu. Kdyby tomu tak bylo, pak 
by se živá bytost nepotřebovala modlit k Pánu, aby odstranil svůj 
oslnivý pokryv a tak jí umožnil spatřit Jeho tvář.

Z toho tedy vyplývá, že v nepřítomnosti mocného projevu 
Nejvyššího Pána člověk realizuje neosobní Brahman. Podobně 
člověk, který realizuje hmotné síly Pána a nemá žádné nebo jen 
malé znalosti o duchovní energii, dosáhne realizace Paramátmy. 
Realizace Absolutní Pravdy na úrovni Brahmanu a Paramátmy 

jsou jen částečnými realizacemi. Jestliže však člověk realizuje 
Nejvyšší Osobnost Božství, Šrí Krišnu s Jeho plnou mocí, po 
odstranění oslnivého pokryvu (hiranmaja pátra) realizuje vásu-
devah sarvam iti: Šrí Krišna, známý též pod jménem Vásudéva, 
je všechno—Brahman, Paramátmá a Bhagaván. On je Bhaga-
ván, kořen, a Brahman a Paramátmá jsou Jeho větve.

V Bhagavad gítě je srovnávací rozbor tří druhů transcenden-
talistů. Jsou to uctívatelé neosobního Brahmanu (gjání), uctíva-
telé Paramátmy (jógíni) a uctívatelé Šrí Krišny (bhaktové) neboli 

oddaní. Také v Gítě (6.46-7) stojí, že ze všech druhů transcen-
dentalistů stojí nejvýše gjání, který rozvíjí védské poznání. Výše 
než gjání stojí jógíni, kteří jsou také mnohem výše než lidé tou-
žící po plodech své práce. A „ze všech jógínů stojí nejvýše ten, 
kdo neustále ze všech sil slouží Pánu“. Zkrátka fi lozof je lepší 
než pracující člověk a mystik stojí výše než fi lozof. A ze všech 
mystických jógínů je nejvyšší ten, kdo následuje cestu bhakti 
jógy a je neustále zaměstnán službou Pánu. Šrí Íšópanišad nás 
vede k této životní dokonalosti. ❧

hiranmajéna pátrénasatjasjápihitan mukhamtat tvan púšann apávrinusatja-dharmájá drištajé

Mantra XV.

NOVĚ ZASVĚCENÍ ODDANÍ
Na obrovitánském vašinavském festivalu Bhakti 
Sangama, který se konal v ukrajinské Oděse, 
byli letos zasvěceni tři oddaní z české játry.
První zasvěcení získal bhakta Jan Matyáš, který 
pobýval v chrámu v Lužcích a který pekl báječ-
né Gópínáthy. Jeho duchovní mistr Niraňdžana 
Svámí mu dal slavné jméno Džajánanda dás.
Manželé Vénu Madhurja dás a Lílá Madhurja 
déví dásí, kteří jsou velice důležitou oporou ká-
zání v ruskojazyčné pražské játře a také v Hari-
nám mandiru, si z festivalu přivezli bráhmanské 
zasvěcení od Dévamrity Svámího.
Všem oddaným přejeme co nejvíc milosti v du-
chovním životě!

NOVÝ VAIŠNAVA
Paramahansovi dásovi, který rozváží prasádam 
z Góvindy v Soukenické ulici, a Matí déví dásí, 
púdžárí Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry na ma-
teřské dovolené, se narodil chlapeček. Jejich sy-
náčkovi Nárájanovi přibyl bráška bhakta Višnu.
Blahopřejeme a celé vaišnavské rodince přejeme 
jen to nejlepší! ❧

Á
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nama óm višnu pádája krišna préšthája bhutalé
šrímaté bhaktivédánta svámin iti náminé

namasté sarasvatí dévé gaura vání pračáriné
nirvišéša šunjavádí paščatja déša táriné

Milý Šrílo Prabhupádo,
6. srpna 1976 na francouzské farmě Nový Májápur jste mi dal 

během zasvěcení pokyn, abych přeložil Vaše knihy do češtiny. 
Také jste se mě zeptal, jestli je (tehdejší) Československo velká 
země. Odpověděl jsem, že není příliš velké... (v současné době má 
jen asi deset miliónů obyvatel).

Při příležitosti 121. výročí Vašeho nanejvýš slavného zjevení se 
na této planetě, celosvětově oslavovaného jako Vjása púdžá Šríly 
Prabhupády, pokorně předkládám tuto krátkou zprávu o chrá-
mech a projektech Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny 
Vaší Božské Milosti v České republice.

Střediska ISKCONu v Praze (asi 50 zasvěcených 
oddaných a 60 členů kongregace):

Nitái Navadvípačandra Mandir – Centrum pro védská studia• 
Harinám Mandir• 
Restaurace Góvinda Soukenická a středisko bhakti jógy• 
Restaurace Góvinda Na Hrázi a středisko bhakti jógy• 
Cukrárna a lahůdky Góvinda Delicious• 
Restaurace Balaráma• 
Restaurace Gauránga Žižkov a středisko bhakti jógy• 

Oddaní z pražských středisek ISKCONu v roce 2016 rozšířili 
14 000 kusů literatury. Praha, hlavní město České republiky, má 
pět restaurací Hare Krišna a každý týden nabízí bhagavat prasá-
dam více než dvěma tisícům hostů. Oddaní z Nitái Navadvípa-
čandra Mandiru konají dvakrát týdně nágar kírtan v historickém 
centru Prahy, k potěšení miliónů turistů, kteří navštěvují Prahu 
po celý rok. V Praze se stalo tradicí, že turisté se účastní kírtanů, 
zpívají Hare Krišna a tančí radostně s oddanými. Každé léto se na 
Starém Městě koná festival Rathajátrá. Pořádá jej vedoucí chrámu 
Harinám Mandir s pomocí oddaných ze všech středisek ISKCO-
Nu v České republice. Festival přitahuje tisíce lidí včetně turistů 
z celého světa. Lahodné bhagavat prasádam je distribuováno po 
tunách. Pražský magistrát je hnutí Hare Krišna velmi příznivě 
nakloněn a média, televizní stanice a noviny informují veřejnost 
o naší Rathajátře titulky jako „Pán vesmíru navštíví Prahu“.

Krišnův dvůr (asi 35 zasvěcených oddaných a 15 
členů kongregace)

Farma Krišnův dvůr • 
Restaurace Góvinda v Benešově• 
Středisko domácího vzdělávání• 
Projekt Šástra dána a program pro veřejnost Indický festival• 

Oddaní z projektu farmy ISKCONu Krišnův dvůr, který se na-
chází asi padesát kilometrů jižně od Prahy, rozšířili v roce 2016 
4 200 kusů literatury. Projekt Šástra dána a Indický festival orga-
nizuje veřejné programy a také sponzoruje distribuci knih do škol, 
veřejných knihoven a věznic. Farma Krišnův dvůr je nejstarší 
projekt ISKCONu v České republice, založený již v roce 1990 (až 
do roku 1989 bylo hnutí Hare Krišna zakázáno komunistickou 
vládou a v Československu byl jen tucet „undergroundových“ od-
daných). Krásná Božstva Nitái Gauránga byla instalována v roce 
2010. Na farmě je malé stádo krav, býků, volů, telat a dva koně. 
Poblíž farmy se pěstuje sezónní zelenina a existuje tam včelař-
ský program, který produkuje 500 kg medu každý rok. Pšenice, 

Česká republikaČeská republika
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hrách a pohanka jsou zpracovávány na biomouku v tradičním 
kamenném mlýně. Společně s pšenicí zakoupenou z jiných farem 
produkuje mlýn farmy každý rok 40 tun vysoce kvalitní biomou-
ky, částečně využívané restauracemi Góvinda v Praze a částečně 
prodávané v bioobchodech. Krišnův dvůr má pilotní projekt 
domácího vzdělávání (gurukula), který probíhá již pět let, s rodiči 
a kvalifi kovanými učiteli, kteří doma vzdělávají 12 dětí. V nedale-
kém městě Benešov, kde žije pouze 30 000 lidí, nabízí restaurace 
Góvinda každý týden bhagavat prasádam stovkám hostů.

Moravská střediska ISKCONu (asi 70 zasvěcených 
oddaných a více než 50 členů kongregace):

Prabhupáda Bhavan• 
Nový Nandagrám• 
Středisko bhakti jógy Haridháma• 
Čakra Lutotín• 

Oddaní z Prabhupádova Bhavanu v Brně rozšířili v roce 2016 
32 000 kusů literatury, což více než zdvojnásobilo počet knih 
rozšířených oddanými z pražských středisek. Brno, historické 
centrum Moravy, asi dvě stě kilometrů východně od Prahy, má 
nejdynamičtější brahmačárí ášram v České republice. Několik 
oddaných z Prabhupádova Bhavanu také nabízí podporu při 
rekonstrukci a rekultivaci farmy nedaleko Brna (projekt Nava 
Gókula), který se za několik let stane první soběstačnou védskou 
venkovskou komunitou na jižní Moravě. Pět oddaných ze stře-
domoravského střediska Čakra Lutotín rozšířilo v roce 2016 197 
kusů literatury a osm oddaných a kongregačních členů ze severo-
moravského střediska Haridháma rozšířilo 280 kusů literatury.

Nový Nandagrám je velká komunita oddaných převážně slo-
žená z rodin s malými dětmi, která se nachází v obci Nové Sady, 
asi 50 kilometrů od Brna. Oddaní produkují sezónní zeleninu 
a květiny a také provozují potravinářskou společnost, která vyrábí 
a balí bhagavat prasádam (zeleninové sušenky, sušené polévky, 
chleby atd.) prodávané po celé České republice v obchodech se 
zdravými potravinami a v restauracích. Oddaní také plánují za-
hájit projekt domácího vyučování pro mnoho jejich malých dětí. 
V blízkosti této odlehlé vesnice si Božstva Džagannátha, Baladéva 
a Subhadrá zvolila své lesní sídlo, Nové Níládri, zatímco cestují 
do Prahy jednou za rok na Jejich tradiční královský průvod.

Padajátrá – pochod za mír
Pán Šrí Krišna uvádí v Bhagavad Gítě: „Ten, kdo rozumí tomu, 

že jsem konečným příjemcem obětí a askeze, majitelem a vládcem 
všech planet a nejbližším přítelem všech živých bytostí, dosahuje 
skutečného míru.“

Pod tímto mottem se Padajátrá – pochod za mír – pořádá 
v České republice již 24 let. Padajátrá je v podstatě oběť, která 
má podporovat zpívání svatého jména Krišny v každém městě 
a vesnici v České republice a je plná askeze konané pro Krišnu. 
Vůz tažený dvěma voly z farmy Krišnův dvůr, s arčá vigrahami 
Gaura Nitáie a Vaší Božské Milosti na ozdobeném oltáři, cestuje 
od vesnice k vesnici, od města k městu, doprovázený až 60 od-
danými zpívajícími nágar kírtan. Oddaní z Padajátry pořádají 
divadelní vystoupení pro děti, hrají bhadžany, distribuují knihy 
a bhagavat prasádam a vysvětlují lidem z vesnic a měst výše 
zmíněný „vzorec pro mír“. Během Padajátry v roce 2016 oddaní 
(ze všech středisek ISKCONu) rozšířili 2 000 kusů literatury za 
pouhé dva týdny.

Další projekty
V České republice existuje mnoho dalších Krišny si vědomých 

projektů, zejména výroční tábor Hare Krišna, kde stovky odda-
ných tráví týden kírtanů a bhadžanů, mají sádhu sangu s ISK-
CONskými sannjásími a duchovními mistry a uctívají lahodné 
bhagavat prasádam; výroční Prahládův letní tábor pro děti 
v Sinháčhalam, pořádaný rodiči a oddanými z chrámu Pána Nri-
sinhadéva v nedalekém Bavorsku (Německo); taneční škola Bha-
rat Nátjam; každé dva měsíce  vycházející časopis Náma Hatta; 
atd. V roce 2016 jsme pro Vaše potěšení vyrobili také zvukovou 
knihu v češtině pro děti (od 5 do 95 let) nazvanou „Krišna Ava-
tár“ s dramaticky zpracovanými příběhy z knihy „Krišna – Nej-
vyšší Osobnost Božství“ (7 hodin poslechu). Její výroba trvala 
deset let. Dramatických čtení se zúčastnilo patnáct oddaných 
(včetně dětí). Jeden slavný herec souhlasil, že bude vypravěčem 
některých příběhů. V roce 2003 navštívil Vrindávan při natáčení 
krátkého dokumentu o Indii pro Českou televizi a byl Krišnou 
požehnán, aby se podílel na našem projektu. Knížka „Krišna 
Avatár" je krásně ilustrována a dramatické čtení doprovází de-
vocionální písně zpívané v češtině, bhadžany a originální hudba. 
Je k dispozici v knihkupectvích po celé České republice a lze ji 
stáhnout do smartfonů.

Milý Šrílo Prabhupádo, prosím, dále zahrnujte svou milostí 
Krišnovy oddané v České republice, včetně tohoto Vašeho ubo-
hého služebníka. Prosím požehnejte nás, Vaše děti, syny, vnuky, 
vnučky, pravnuky a pravnučky, abychom i přes naše nedostatky, 
nedokonalosti a neúspěchy i nadále zůstali věrnými služebníky 
mise Pána Čaitanji, a tak získali ten nejvyšší prospěch lidského 
života – návrat domů, zpátky k Bohu. ❧
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Čtení z Nektaru pokynů: Povinností 
oddaného je praktikovat odpouštění a pro-
kazovat milost.

Šástry říkají, že odpuštění je jedna 
z předních vlastností bráhmana, pokud 
ne ta nejdůležitější. Protože když přidáte 
kvalitu vášně nebo nevědomosti, je velmi 
těžké odpouštět. Je to tedy kvalita dobra. 
Odpouštění znamená, že cokoliv je příči-
nou problému, jste již nechali být.

V opačném případě, pokud chcete mít 
nějakou zábavu a jste ve shromáždění 
oddaných, můžete mluvit o autoritě a tom 
či onom, vytáhnout pozdní sedmdesátá 
léta, raná osmdesátá léta a něco takového, 
nebo někoho z té doby, kdo byl autoritou, 
a okamžitě všichni velmi ožijí a začnou 
říkat to či ono. Proč? Protože tam není od-
puštění. Ale pokud zmíníte něco z té doby 
a všichni se tomu zasmějí, znamená to, že 

odpuštění tam je. Víte, o čem mluvím? 
Protože o to jde, tolik let poté: „Jo, to bylo 
opravdu špatné,“ a později: „Jo, to bylo 
legrační! Nebylo to bláznivé?“ Můžete tedy 
říct, jestli je tam odpuštění, pak se to už 
nechalo být.

Prabhu (1): Pokud mám nějaký horo-
skop... A je tam nějaká bolest z minulosti, 
je to kvůli nevědomosti nebo nedostatku 
odpuštění nebo co...?

Bhakti Vidjá Púrna Svámí: To zname-
ná všechno... Být v hmotném světě, jehož 

základem je nevědomost, protože 
sambandha je zde nevědomost... 
Abhidhéja je vášeň, důvod, proč 
něco děláte, je to pro sebe. A výsle-
dek pak pochází z dobra. A protože 
lidé jsou ve vášni a nevědomosti, 
dobro netrvá příliš dlouho, jejich 
štěstí je tedy minimální. Základem 
je nevědomost, což znamená, že 
cokoliv dělá, ať je to dobré nebo 
špatné, je založeno na nevědomosti. 
Osoba dělá dobrou práci, protože si 
myslí: „Jsem toto tělo, oni jsou tělo, 
nemám rád utrpení, není tedy pěk-
né, aby trpěli.“ To je soucit. Můžete 
říct, že je pěkný, je to pěkná vlast-
nost. Ale je založena na nevědo-
mosti, ve skutečnosti nespočívá na 
poznání. Jak se tato nevědomost 
mění, mohou se nebo nemusí 
starat o ty další osoby a nálada 

A
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HOLOKAUSTU
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soucitu zmizí. Dává to smysl? A vlivem 
nevědomosti budete vždy dělat špatnou 
činnost, takže získáte špatný výsledek.

Podstatné tedy je, že jen tím, že si jste 
vědomi Krišny, můžete zařídit, že bude 
všechno pěkně fungovat. To je podstatné. 
Horoskop má jen určitou platnost, dává 
nějaké představy, je vám jasné, kde jsou 
slabá místa, co musíte... Kam byste se měli 
zaměřit, kde začít. Mysl je taková, začnete 
tady, zaměstnání takové a takové. Dává 
vám to něco, co máte udělat. Ale ne že vás 
horoskop ovládá. Jen vám říká, co se děje 
v době vašeho narození, to je všechno. Víte, 
o čem mluvím?

Je to, jako když váš rodný list říká, že jste 
se narodili v této nemocnici v této době. 
Ne že pokaždé, když procházíte kolem 
té nemocnice, že vás to začne přitahovat, 
a hodiny odpočítávají a sekundy se pro-
dlužují a tikají stále hlasitěji: „Tik, tik, tik...“ 
Je to tak nesnesitelné, jak se to blíží k tomu 
bodu, a nakonec to odejde... Neovládá 
vás to. Dává to smysl? Prostě jen říká, co 
tam je. Není to tak, že kvůli horoskopu se 
snadno rozzlobíte. Ne, jen se snadno roz-
zlobíte a horoskop pouze říká: „Hej, snad-
no se rozzlobíš.“

Prabhu (1): Co tedy s těmi traumaty 
z minulosti...

BVPS: Traumata?
Prabhu (1): Ano, existují nějaké trauma-

tické zážitky... Stále máme nějaké... Neote-
vřeme krabici...

BVPS: Jo, můžete na tom pracovat, Švé-
dové na tom pracují. Podle nich pokud 
se něco pokazí, prostě o tom nemluvte 
a ono to odejde. Protože po nějaké době 
na to tak nějak zapomenete. Nikdy se 
o tom nebaví, nikdy se tím nezabývají, 
prostě to není...

Prabhu (1): To je potlačení, ne?
BVPS: Není to potlačení, je to jen igno-

rování.
Prabhu (1): Ignorace?
BVPS: Ignorace, jo. A když pak trochu 

změníte výslovnost, dostanete nevědo-
most. Ignorace a ignorance (nevědomost).

Prabhu (1): Měli bychom tedy něco dě-
lat s těmi věcmi, které...

BVPS: Znamená to, že pokud je to 
něco, co je tam, jste si toho vědomi, jste 
schopni vidět, kde je to výhodné řešit, 
pak pokud to můžete řešit, aniž byste se 
do toho úplně zamotali, pak to udělejte. 
A pokud ne, pak to nechte být. Jakmile 
se více očistíte, získáte více vědomostí 
a více odpoutanosti, a pak jestliže pozdě-
ji nastane nutnost, pak se tím zabývejte, 
bude to snazší. Jinými slovy, pokud 
existuje něco, co považujete za problém 
a pokusíte se jím zabývat tím, že se ptáte 
na podrobnosti, a pokud se to stane pří-
liš podivným, tak to prostě nechte být.

Prabhu (1): Dobře.

BVPS: Víte, o čem mluvím? Na později. 
Protože později, jak se očistíme, to bude 
snazší.

Mátádží: Mahárádži, zmínil jste, že od-
puštění...

BVPS: A teď budete říkat: „Původně 
jsme soucitní, tak...“ [smích]

Mátádží: ...na druhou stranu lítost, není 
to také...

BVPS: No, lítost je to, co má dělat ten 
druhý.

Mátádží: To je to, na co jsem myslela, 
myslela jsem, že možná...

BVPS: [smích] Dobře, „já udělám ce-
lou tu část s odpuštěním, ale on udělá tu 
lítost?“ To je skutečná otázka! [smích] Ne-
starejte se o aspekt lítosti, pokud nejste ten, 
kdo by měl litovat. Celá myšlenka spočívá 
v tom, že seberealizace znamená uvědomit 
si, že vše, čím se můžete zabývat, je vlastní 
já. Ve skutečnosti se nemůžete zabývat ni-
čím mimo to.

Mátádží: Ano. Ale pokud někoho lituje-
te, pomůže jim to?

BVPS: Máte-li s někým lítost...
Mátádží: Mám na mysli, že pokud něco 

udělali špatně, pomohlo by jim, že byste 
jim možná odpustili...

BVPS: Myslíš, jako že udělali něco 
špatného, že k tobě přišli a urazili tě, tak-
že si myslíš: „Budou z toho mít špatný 
pocit, takže když za nimi přijdu a urazím 
je, nebudou se cítit tak špatně, protože to 
bude vyvážené.“

Mátádží: Tak jsem nemyslela.
BVPS: Ne? Dobře. [smích]
Mátádží: Myslela jsem, že...
BVPS: Všichni děláme něco špatně.
Mátádží: Přemýšlela jsem vlastně o ve-

dení, hovořil jste o sedmdesátých letech 
nebo tak něco a hovořil jste o odpuštění, 
pokud by tedy vedení mělo nějakou lítost, 
možná udělali něco špatného...

BVPS: Problém je, že vedení z té doby 
pravděpodobně žije v Alačue. Nejsou to 
tedy nutně ti, kteří by měli litovat ohledně 
dnešního vedení. Pro jejich osobní život, 
pokud tam něco je, bude to dobré pro je-
jich vlastní prospěch. Ale jde o to, že je to 
tak. Díváme se na to, autorita něco udělala, 
projevují-li lítost... Ale jde o to, že jestli 
neodpustí postižený, pak to nefunguje. 
Důraz je tu tedy kladen na odpuštění, pro-
tože je to jako „nemůžu nic dělat, dokud 
nebude on litovat“. Ne, mohu odpouštět, 
a jestli oni litují nebo ne, já jsem obrátil 
list. Jestli ho obrátí oni, je jejich věc. Nad 
něčím tedy máte kontrolu. Proto tu říká... 
Neříká: „Oddaný má povinnost praktiko-
vat odpouštění a prokazovat milost a ujistit 
se, že všichni ostatní projevují lítost.“ Je to 
tak? Lítost vždy pomáhá, ale lítost zname-
ná: „Toto je špatné, už to neudělám.“ Ale 
lítost ve smyslu „jsem tak hloupý, jsem tak 
zbytečný, jsem tak nechutný, jsem to, jsem 
ono, jsem nádrž odpadu“, víte, to není 
příliš užitečné. Ty jsi Japonka, možná. Ale 
jinak... Ale nekončí to dobře, tedy... Dává 
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Všude okolo byly ploty! Žádná myš se nemohla dostat z ghetta ven. Žádné jídlo ani léky ne-mohly dovnitř! Chovali se k nám jako k nějakému hmyzu... HŮŘ! Ani to nedokážu popsat!...

PSST... Chceš koupit 
bramboru?
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to smysl? Problém je, že moderní defi nice 
lítosti není dobrá.

Mátádží: Dobře...
BVPS: Protože to znamená „udělal 

jsem to, tak se teď cítím špatně“. Ne, jde 
o to, že technicky vzato se vás to netýká, 
ale jste k tomu připoutáni, takže jde o to, 
že poznání funguje na obou stranách. Ve 
skutečnosti tyto věci neděláte, ale jste 
k nim připoutáni, to je problém. Problém 
je vzdát se připoutanosti k těmto věcem, 
pak nic neděláte, ale to také znamená, že 
nikdo jiný nedělá nic. To automaticky 
vede k odpuštění. Ale odpuštění znamená, 
že začnete tímto bodem. Zatímco ta osoba 
jedná jen podle toho, co považuje za dobré, 
nebo to či ono, nebo čehokoliv, co předsta-
vuje její podmínění. Může to myslet dobře 
nebo ne, ale jde o to, že technicky vzato 
to nedělají oni. Vidím, že se děje tento čin. 
V každém případě to funguje. Ale snažíte 
se dostat na úroveň poznání. Ale ve větši-
ně případů jen chtějí, abyste se cítili špatně, 
protože mají pocit, že to je spravedlnost, 
pokud se cítíte špatně. „Cítil jsem se špat-
ně, takže pokud se cítíte špatně vy, je to 
v pořádku.“ Místo „cítil jsem se špatně, 
protože si nejsem vědomý Krišny“. Pak je 
to úplně jiný prvek. To je důvod, proč se 
používá tento výraz, odpuštění, protože 
hodně času máte nějaké setkání, zavolají 
vás a musíte projevit lítost. Ale cítí odpuš-

tění oni? To tam není. A projevují milost? 
Ne nutně. Protože pokud cítíte lítost, jste 
v podřízeném postavení, pak vás mohou 
ovládat. Není to tedy odpuštění a milost.

Mátádží: Kdyby tam nebylo odpuštění, 
nechtěli by si toho být vědomi.

BVPS: Ne, nemáte žádný závazek. 
Máte pouze povinnost předstoupit před 
shromáždění pokročilých oddaných, a to 
znamená, že jednají v této funkci. Pokud 
však nebudou takto jednat, nemáte žádný 
závazek, tak to funguje. Protože pokud to 
očekávají, pak je to vedení. Co to pak má 
co dělat s tím být v oddaném životě star-
ším? Jsou to dvě různé věci. Dobře?

Čtení z Nektaru pokynů: Oddaný má 
povinnost kázat tím, že dává dobrý pří-
klad.

BVPS: Tady, jinými slovy, všechny tyto 
věci, pokud je aplikujete ve svém životě, 
mělo by to vést k dobrému příkladu. A po-
kud nic jiného, pak se pokoušejte dělat 
správnou věc, protože to je dobrý příklad. 
Potom tím, že to osoba dělá pro Krišnu, se 
po nějaké době očistí a pak to bude schop-
na dělat přirozeně, místo aby to dělala jen 
z povinnosti.

Prabhu (2): Jen o krok zpátky k odpuště-
ní. Existuje tam strach někomu neodpustit 

na základě skutečnosti, že pokud odpustíte, 
můžete ztratit kontrolu. Bylo by to...

BVPS: To by mohlo být. Ale také to, že 
neodpouští, určuje jeho totožnost. To, že 
neodpouští, vytváří pocity a určitou inten-
zitu a to pak může být základ pro interakci, 
protože se to stalo tobě a stalo se to jim, 
a proto se můžeme setkat. Dává to tedy 
spoustu příležitostí pro světskou interak-
ci. Jde však o to, že se snažíme přemístit 
z hmotného světa do duchovního, takže 
musíme tuto úroveň opustit. Protože spra-
vedlnost znamená, že se to stalo tobě a teď 
se to stane jim. Ale jde o to, že to, že se jim 
to děje, obecně znamená, že to provádíš 
ty. To pak znamená, že problém spočívá 
v tom, že musíš počkat. Jinými slovy, jak 
to funguje, že v podstatě tento projev Kali 
jugy s SS, tak v minulé Kali juze to byli 
Židé a jen to pokračuje dál a dál a dál. 
Dává to smysl? Prostě to pokračuje sem 
a tam.

Prabhu (2): Nezmění se tedy situace, je 
to změna mentality.

BVPS: Je to změna mentality. Jde o to, 
že je spousta toho, o čem přemýšlet, mluvit 
a na čem zakládat vztahy a vytvořit ten zá-
jem a totožnost. Odpuštění připraví cestu, 
aby se to rozšířilo. ❧
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A4 2 000 Kč
A5 1 000 Kč
A6 500 Kč
A7 250 Kč
A8 125 Kč

INZERCE Dejte o sobě vědět!

v NÁMA HATTĚ
Náma Hatta putuje od Prahy po nejzapadlejší kouty naší země i na Slovensko. 

Časopis čtou inteligentní přemýšliví lidé plní ideálů. Žijí zdravě a záleží jim i na životě 

ostatních. Chtějí co nejlépe využít hmotné existence k dosažení dokonalosti.

Oslovte naše čtenáře!
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Bráhmanský světec řekl: Každému 
jsou v hmotném světě jisté věci 
velmi drahé a připoutanost k nim 
mu nakonec způsobí utrpení. 
Člověk, který toto chápe, se zříká 
hmotných vlastnických nároků 
a připoutanosti, a tak dosahuje 
nekonečného štěstí.

Hejno orlovců jednou ne-
mohlo najít žádnou kořist, 
a tak napadli jiného, slab-
šího orlovce, který měl 
kousek masa. Ten tehdy 
v ohrožení života své 
maso pustil a díky tomu 
zakusil pravé štěstí.

V rodinném životě si 
rodiče dělají neustále 
starosti o svůj domov, 
své děti a svou pověst. 
Mě se ale nic z toho 
netýká. Nedělám si hlavu 
s žádnou rodinou a ne-
dbám na pocty a zneuctění. 
Těším se jen ze života duše 
a lásku nacházím na duchovní 
úrovni. Tímto způsobem se tou-
lám po Zemi jako dítě.

Dva druhy lidí v tomto světě jsou 
prosti jakékoliv úzkosti a jsou pohroužení 
ve velkém štěstí: jedním je zaostalý a dě-
tinský hlupák a druhým ten, kdo dosáhl 
Nejvyššího Pána, jenž přesahuje tři kvality 
hmotné přírody.

Jedna mladá dívka na vdávání byla jed-
nou sama doma, protože její rodiče a pří-
buzní toho dne odešli jinam. Tehdy do 
jejího domu dorazilo několik mužů, kteří 
se s ní chtěli oženit. Přijala je s veškerou 
pohostinností.

Dívka odešla do ústraní a začala nena-
dálým hostům připravovat něco k snědku. 
Když mlátila rýži, lasturové náramky na 
jejích rukou do sebe hlasitě narážely.

Ta mladá dívka se bála, že muži budou po-
važovat její rodinu za chudou, když se dcera 

věnuje podřadné práci mlácení rýže. Tato 
stydlivá dívka byla velmi inteligentní, a tak 
ze svých paží odlámala náramky z lastur 
a nechala si jen dva na každém zápěstí.

Jak potom dál zbavovala rýži slupek, dva 
náramky na každém zápěstí do sebe stále 
narážely a chřestily. Proto si z každé ruky 
jeden náramek sundala, a když jí zbyl na 
každém zápěstí jen jediný, bylo po hluku.

Ó přemožiteli nepřátel, putuji po zem-
ském povrchu a bez ustání se učím o pova-
ze tohoto světa. Byl jsem osobně svědkem 
události s mladou dívkou a vzal jsem si 
z ní ponaučení.

Pokud žije na jednom místě mnoho 
lidí pohromadě, bude tam nepochybně 
docházet k hádkám. Dokonce i když spolu 
bydlí jen dva lidé, bude mezi nimi dochá-
zet k lehkovážným hovorům a neshodám. 

Proto by měl člověk bydlet sám, aby se 
vyhnul konfl iktům, jak se učíme na 

příkladu náramku té mladé dívky.
Poté, co člověk dokonale 
ovládl jógové sedové pozice 

a metodu dýchání, měl 
by pomocí odpoutanosti 

a usměrněného prak-
tikování jógy uklidnit 
mysl. Takto by ji měl 
pozorně upřít na jedi-
ný cíl jógy.

Mysl lze ovládat, když 
je upřená na Nejvyšší 
Osobnost Božství. Jak-
mile se uklidnila, zbaví 

se nečistých přání konat 
hmotné činnosti. 
Tak zesílí kvalita dobra 

a díky tomu se lze zcela 
oprostit od kvalit vášně a ne-

vědomosti a postupně transcen-
dovat i hmotnou kvalitu dobra. 

Když je mysl bez paliva tvořeného 
kvalitami přírody, je oheň hmotné exis-

tence uhašen. Tehdy se oddaný dostává 
na transcendentální úroveň přímého 
vztahu s Nejvyšším Pánem, což je cílem 
jeho meditace.

Když je tak vědomí dokonale upřené na 
Absolutní Pravdu, Nejvyšší Osobnost Bož-
ství, osoba již nevidí dualitu, neboli vnitřní 
a vnější realitu. Příkladem je výrobce 
šípů, který byl tak soustředěný na výrobu 
rovného šípu, že si ani nevšiml samotného 
krále, který jel přímo kolem něho.

Světec by měl žít sám a být stále na 
cestách, bez trvalého obydlí. Měl by být 
bdělý, setrvávat v ústraní a chovat se tak, 
aby o něm ostatní nevěděli. Během svého 
putování bez společníků by neměl mluvit 
víc, než je třeba.

Odpoutanost ode všeho hmotného
Mysl lze ovládat, když je upřená na Mysl lze ovládat, když je upřená na 
Nejvyšší Osobnost BožstvíNejvyšší Osobnost Božství
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Pokud se ten, kdo žije v dočasném 
hmotném těle, snaží vybudovat si šťastný 
domov, bude to marná snaha plná utrpení. 
Naproti tomu had se nastěhuje do domova, 
který postavili jiní, a tam si šťastně žije.

Nárájana, Pán vesmíru, je uctívaným 
Bohem všech živých bytostí. Bez vnější 
pomoci, svou vlastní energií tvoří tento 
vesmír a v době zkázy ho ničí svou osobní 
expanzí v podobě času. Tehdy celý vesmír, 
včetně všech podmíněných živých bytostí, 
vtahuje do sebe. Jeho nekonečné vlastní Já 
je tedy zdrojem a útočištěm všech energií. 
Subtilní pradhána, která je základem ce-
lého vesmírného projevu, spočívá v Pánu, 
a tím pádem se od Něj neliší. Když je zni-
čení dokonané, Pán zůstává sám.

Když Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pro-
jevuje svou energii v podobě času a přivádí 
své hmotné energie, jako je například kvalita 
dobra, do neutrálního vyrovnaného stavu, 
zůstává stále svrchovaným vládcem tohoto 
neutrálního stavu zvaného pradhána, jakož 
i živých bytostí. Je také nejvyšším cílem uctí-
vání všech bytostí, včetně osvobozených duší, 
polobohů a obyčejných podmíněných duší. 
Pán je věčně prostý všech hmotných označe-
ní a představuje souhrn duchovní blaženosti, 
kterou živá bytost zažívá při pohledu na Jeho 
duchovní podobu. Takto Pán předvádí plný 
význam slova „osvobození“.

Ó přemožiteli nepřátel, Osobnost Bož-
ství při stvoření expanduje svou transcen-
dentální sílu v podobě času, tou vzruší 
svou hmotnou energii, máju, složenou ze 
tří kvalit hmotné přírody, a tak vytváří 
mahat-tattvu.

To, co je základem tří kvalit hmotné 
přírody a co projevuje různorodý vesmír, 
se podle velkých mudrců nazývá sútra či 
mahat-tattva. V ní tento vesmír spočívá 
a pod jejím vlivem živá bytost podstupuje 
hmotnou existenci.

Tak jako pavouk ze sebe ústy souká nit, 
nějaký čas si s ní hraje a pak ji zase spolk-
ne, Nejvyšší Osobnost Božství ze sebe 
expanduje svou osobní energii. Takto Pán 
projevuje celý vesmír, používá ho pro svůj 
záměr a nakonec ho vtáhne zpět do sebe.

Pokud z lásky, nenávisti či strachu 
vtělená duše s podporou své inteligence 
a naprostým soustředěním upíná mysl na 
určitou tělesnou podobu, nepochybně zís-
ká právě tu podobu, o níž medituje.

Ó králi, vosa jednou donutila jednoho 
slabšího hmyzího jedince vstoupit do jejího 
hnízda a věznila ho tam. Ten slabý hmyz 
pak s velkým strachem neustále meditoval 
o své věznitelce a postupně, aniž by opustil 
tělo, dospěl do stejného stavu existence, 
v jakém je vosa. Takto každý dospěje do 
toho stavu existence, na jaký se soustředí.

Ó králi, ode všech těchto duchovních 
učitelů jsem si osvojil velkou moudrost. 
Teď prosím poslouchej, jak vysvětlím, co 
jsem se naučil od vlastního těla.

Hmotné tělo je také můj duchovní uči-
tel, protože mě učí odpoutanosti. Jelikož 
podléhá stvoření a zničení, čeká ho vždy 
bolestivý konec. I když tedy tělo používám 
k získávání poznání, mám stále na paměti, 
že ho nakonec pozřou jiní, a tak zůstávám 
odpoutaný a toulám se tímto světem.

Člověk připoutaný k tělu s velkým 
úsilím hromadí peníze, aby expandoval 
a chránil postavení své manželky, dětí, 
majetku, domácích zvířat, služebníků, do-
movů, příbuzných, přátel a tak dále. To vše 
dělá pro uspokojení svého vlastního těla. 
Tak jako strom před svou smrtí vytváří 
semeno budoucího stromu, umírající tělo 
projevuje semeno dalšího hmotného těla 
živé bytosti v podobě její nahromaděné 
karmy. Poté, co takto zajistí pokračování 
hmotné existence, tělo padá a umírá.

Muž, který má mnoho manželek, s nimi 
zažívá neustálé útrapy. Má na starosti jejich 
zaopatření, a tak ho všechny ty ženy neustále 
tahají na různé strany, neboť každá si chce 
prosadit svoje. Podobně hmotné smysly sou-
ží podmíněnou duši tím, že ji tahají do mno-
ha směrů zároveň. Na jednu stranu ji táhne 
jazyk, který chce chutná jídla, a žízeň ji zase 
táhne za dobrým pitím. Do toho se neodbyt-
ně hlásí o své uspokojení pohlavní orgány 
a hmat si žádá měkké, smyslné předměty. 
Břicho nedá pokoj, dokud není plné, uši se 
domáhají příjemných zvuků, čich dychtí po 

libých vůních a přelétavý zrak chce hledět na 
příjemné věci. Všechny smysly, orgány a údy 
těla touží po uspokojení, a tak táhnou živou 
bytost do mnoha stran.

Expandováním své energie, májá-šakti, 
stvořil Nejvyšší Pán nespočet životních po-
dob, aby byly domovem podmíněných duší. 
Ale stvoření podob stromů, plazů, zvířat, ptá-
ků, hadů a tak dále neuspokojilo Jeho srdce. 
Potom stvořil lidský život, který podmíněné 
duši poskytuje dostatečnou inteligenci pro 
vnímání Absolutní Pravdy, a byl šťastný.

Po mnoha a mnoha zrozeních a smrtích 
živá bytost obdrží vzácné lidské tělo, které 
je sice dočasné, ale dává možnost dosáh-
nout nejvyšší dokonalosti. Proto by měl 
rozvážný člověk co nejrychleji usilovat 
o konečnou životní dokonalost dřív, než 
jeho tělo, které vždy podléhá smrti, padne 
a zemře. Smyslový požitek je ostatně do-
stupný i v těch nejohavnějších životních 
podobách, ale vědomí Krišny může rozvi-
nout jedině lidská bytost.

Poté, co jsem se poučil od svých duchov-
ních učitelů, setrvávám v realizaci Nejvyšší 
Osobnosti Božství a bez připoutanosti či 
falešného ega, zcela odříkavý a osvícený 
realizovaným duchovním poznáním se 
toulám po Zemi.

I když je Absolutní Pravda jedna jediná, 
mudrci ji popisují mnoha různými způ-
soby. Proto poznání, které člověk získá od 
jednoho duchovního učitele, nemusí být 
příliš pevné či úplné.

Nejvyšší Pán řekl: Poté, co moudrý 
bráhmana takto promluvil ke králi Ja-
duovi, přijal královy poklony a uctívání 
a byl v nitru spokojený. Potom se rozloučil 
a odešel přesně tak, jak přišel.

Ó Uddhavo, když svatý král Jadu, který 
je předkem našich vlastních předků, vysle-
chl avadhútova slova, osvobodil se od veš-
keré připoutanosti ke hmotě, a tak se jeho 
mysl ustálila na duchovní úrovni. ❧
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Bráhmana přijímal poučení od všeho kolem sebe, co vidělBráhmana přijímal poučení od všeho kolem sebe, co viděl
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Madhukanta Prabhu se připojil k hnutí 
Hare Krišna v Čechách asi v roce 1998. 
Velmi rychle jsme se spřátelili díky jeho 
veselé povaze a humoru, a také proto, že 
jsme měli k sobě blízko, protože jsme oba 
pocházeli z Ostravska.

Strávili jsme spolu několik let života 
jako brahmačárí v chrámu v Praze na Zli-
číně, kde jsme jezdívali na sankírtan roz-
dávat knihy Šríly Prabhupády, chodili na 
harinámy, absolvovali několik kazatelských 
programů (spolu s Rámašrijou Prabhuem) 

– v Liberci, Jablonci n/Nisou a na několika 
dalších místech.  

Madhukanta Prabhu poté  nějakou dobu 
vykonával službu v Góvindě Soukenická 
v Praze, zúčastnil se několika Padajáter 
(včetně slavné padajátrové výpravy do 
Ruska), a poté jsem o něm již moc neslyšel, 
protože odcestoval do zahraničí a pobýval 
ve Španělsku, Německu, Belgii atd.

Letos na jaře jsme se po mnoha letech 
setkali v Belgii, v Rádhádéši, u příležitosti 
konání Vjása púdži Kadamby Kánany 
Svámího. Bylo to pro mě velice milé a ne-
čekané setkání. 

S radostí jsme se objali, vzdali si poklo-
ny a vyprávěli si o zážitcích, které se ode-
hrály během těch několika let, kdy jsme 
se neviděli. 

Byl jsem velice šťastný, že můžeme být 
opět spolu v kírtanu, a vůbec jsem netušil, 
že se v tomto životě vidíme naposledy. 

Madhu mi vyprávěl, jak celé ty roky 
neustále myslí na oddané v Čechách. Pro-
zradil mi, že se během svého zaměstnání 
v továrně na výrobu prasádam v Aben-
teuer v Německu, poblíž Gólóka Dhámu, 
naučil od oddaných všechny výrobní po-
stupy a recepty a že pokud by měl někdo 
z grihasthů v Čechách zájem rozvinout 
tento „prasádam business“ , tak je ihned 
připraven a ochoten sdělit všechny detaily. 
Z toho jsem viděl, jak mu oddaní a san-
kírtanová nálada z Čech utkvěly hluboko 

v srdci, což později potvrdila také Višákhá 
mátádží, se kterou v posledních letech žil 
rodinným životem. 

P.S.: Madhu, následovali jsme tvoji radu 
při odjezdu z Rádhádéše a jeli jsme do 
Čech přes Lucembursko, jak jsi nám po-
radil. Opět jsi myslel na naše blaho a pře-
svědčil jsi nás, že je to rychlejší a levnější 
cesta. Nyní jsem pochopil, že to byla tvoje 
oblíbená „poutní cesta“ z Rádhádéše do 
Gólóka Dhámu v Německu.

Jsem přesvědčen, že se díky tvému 
služebnickému postoji a množství rozda-
ných knih Šríly Prabhupády a prasádam 
nyní nacházíš ve velice požehnaném 
postavení. 

Prosíme o tvoji přízeň a požehnání. 
Zůstáváš v našich srdcích a modlitbách. 
Všechna sláva tvé oddané službě!

Hare Krišna.
Tvůj přítel a služebník
Prija-kírti dás ❧

Šťastnou 
cestu, 
MADHU!
Ve čtvrtek 14.9., v den svých 46. 
narozenin, opustil nečekaně 
tento svět Madhukanta Prabhu, 
žák Bhaktivaibhavy Mahárádže. 
Byl na cestě autem z Belgie 
(z Rádhádéše) do Gólóka Dhámu 
v Německu. V Lucembursku na 
dálnici dostal při řízení infarkt. 
Ráno, v den nehody, se zúčastnil 
v Rádhádéši mangala-áráti, 
odzpíval několik koleček džapy na 
růženci a vydal se na cestu.

Bhakta Josef Tolar: 
Jeden z prvních oddaných, se 
kterým jsem rozvinul nějaký 
vztah. Inspiroval mě svým 

„cool“ přístupem. Pamatuji si 
ho z cukrárny, co byla dole 
v Soukendě. Moc se mi tam 
líbila Božstva Džagannátha, 
co tam byla, moc jsem Je 
chtěl domů, on mi řekl, že na 
to mám ještě nějaký čas, ale 
zároveň mi nabídl, že Jim 
můžu nosit, pokaždé když 
tam půjdu, kytičku :) to bylo 
moc fajn... Naposledy jsem ho 
potkal před nějakým časem 
tady v Čechách, vůbec se ne-
změnil. I přes to, že prožil tolik 
různých věcí a asi to vůbec 
neměl lehké, prostě dobrodruh, 
tak mu nikdy nezmizel tenhle 
úsměv.

Mathuréš dás:
Uměl se smát očima. Chodil 
jsem do cukrárny v Soukendě 
asi od roku 2001-2. Nepama-
tuju si ho jinak než jako na té 
fotce nahoře. Kdyby tady bylo 
víc takových vzácných duší, 
každý by přišel do hnutí veli-
ce rád. Děkuju Ti, Prabhudží, 
moc za Tvůj ‚ačhar‘ __o_
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Příčinou podmíněného života živé bytosti je její 
vzpoura proti Pánu. Jsou lidé, kteří se nazývají 
dévové, zbožné bytosti, a jsou také lidé, kteří se 

nazývají asurové, démoni, již se vzpírají autoritě svrcho-
vaného Pána. Bhagavad gítá (šestnáctá kapitola) uvádí 
barvitý popis asurů. Říká se v něm, že asurové jsou život 
za životem vrháni do nižších a nižších stavů nevědomos-
ti, a tak klesají do nižších zvířecích podob a nemají žádné 
informace o Absolutní Pravdě, Osobnosti Božství. Mi-
lostí osvobozených služebníků Pána v různých zemích se 
tito asurové v souladu s nejvyšší vůlí postupně napravují 
a získávají vědomí Boha. Tito oddaní Boha jsou velmi dů-
věrnými společníky Pána, a když přicházejí zachránit lid-
skou společnost před nebezpečím bezbožnosti, jsou známí 
jako mocné inkarnace Pána, jako Pánovi synové, služebníci 
či společníci. Nikdo z nich však chybně neprohlašuje, že 
je samotný Bůh. To je rouhání asurů a démonští přívrženci 
těchto asurů rovněž přijímají za Boha nebo Jeho inkarnaci 
různé podvodníky. Ve zjevených písmech však nalezneme 
přesné informace o inkarnacích Boha. Nikdo by proto neměl 
být uznán za Boha nebo za inkarnaci Boha, pokud ho jako tako-
vého neuznala také zjevená písma.

Ti oddaní, kteří se skutečně chtějí vrátit k Bohu, by měli služební-
kům Boha prokazovat stejnou úctu jako Bohu. Tito služebníci Boha 
se nazývají mahátmové nebo tírthové. Káží s ohledem na danou dobu 

šušrúšoh šraddadhánasja
vásudéva-kathá-ručih

sján mahat-sévajá vipráh
punja-tírtha-nišévanát

Ó dvojzrození mudrci, je vskutku 
velikou službou sloužit oddaným, 
kteří jsou zcela oproštění ode všech 
nectností. Taková služba probouzí 
v člověku zálibu v naslouchání 
poselství o Vásudévovi.

Šrímad Bhágavatam 1.2.16

NASLOUCHÁNÍ O KRI
S VÍROU
NASLOUCHÁNÍ O KRI
S VÍROU
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a místo. Služebníci Boha vybízejí lidi, aby se stali oddanými Pána. Ni-
kdy nedovolí, aby je někdo označoval za Boha. Šrí Čaitanja Maháprab-
hu byl podle náznaků ve zjevených písmech Bůh samotný, ale hrál roli 

oddaného. Lidé, kteří věděli, že je Bůh, Jej oslovovali jako Boha, ale 
On si zakrýval uši rukama a zpíval jméno Pána Višnua. Důrazně 

se ohrazoval proti tomu, aby Ho nazývali Bohem, ačkoliv bez-
pochyby byl samotný Bůh. Pán se tak chová proto, aby nás 

varoval před bezcharakterními lidmi, kteří nacházejí požitek 
v tom, když je někdo oslovuje jako Boha.

Služebníci Boha přicházejí šířit vědomí Boha a inte-
ligentní osoby by s nimi měly spolupracovat ve všech 
ohledech. Službou služebníku Boha je možné potěšit 
Boha více než přímou službou Jemu. Pán má větší 
radost, když vidí, že se vzdává patřičná úcta Jeho 
služebníkům, protože tito služebníci riskují vše pro 
službu Pánu, a tím jsou Mu nadmíru drazí. Pán 
prohlašuje v Bhagavad gítě (18.69), že nikdo Mu 
není dražší než ten, kdo riskuje všechno, aby ká-
zal Jeho slávu. Službou služebníkům Pána člověk 

postupně nabude jejich vlastností, a tak se stá-
vá způsobilým k naslouchání o Pánově slávě. 

Dychtivost naslouchat o Bohu je první kvali-
fikací oddaného, který je hodný vstoupit do 

království Boha.
Jak se již zmiňuje tento verš z Bhágava-

tamu, tato dychtivost se probouzí díky 
prokazování služby mahátmům neboli 
velkým duším. Kdo je velká duše? Ten, 
kdo se zabývá službou Pánu dvacet čty-
ři hodin denně. 

V Bhagavad gítě (9.13) Pán Krišna po-
pisuje mahátmu tímto způsobem:

mahátmánas tu mán pártha
daivín prakritim ášritáh

bhadžantj ananja manasó
gjátvá bhútádim avjajam

„Ó synu Prithy, ti, kdo nejsou zmate-
ní – velké duše – jsou pod ochranou 
Mé božské přirozenosti. Plně se vě-
nují oddané službě, protože Mě znají 
jako původní a nepomíjivou Nejvyšší 
Osobnost Božství.“

Zde Krišna používá slovo daiví-
prakriti neboli „božská přirozenost“. 

V Bhagavad gítě vysvětluje, že má dva 
druhy prakriti neboli povahy: daiví 

či pará-prakriti, jež je Jeho transcen-
dentální povahou, a apará-prakriti, Jeho 

hmotná povaha. Krišnovi oddaní se snaží 
zůstat pod vedením zosobněné daiví-pra-

kriti, Šrímatí Rádhárání. Materialisté jsou 
však pod vládou apará-prakriti, zosobněné 

bohyní Kálí neboli Durgou.

IŠNOVI IŠNOVI 
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Abychom tedy rozvinuli dychtivost na-
slouchat o Krišnovi (vásudéva-kathá-ruči), 
musíme prokazovat službu osobě, jež je 
pod ochranou a vedením Krišnovy trans-
cendentální povahy.

Tato služba začíná vírou (šušrúšóh šrad-
dadhánasja). Bez víry nelze učinit žádný 
pokrok. Šríla Rúpa Gósvámí napsal ádau 
šraddhá: „Na začátku duchovního života je 
víra.“ Ta může představovat jednoduše ur-
čité ocenění vědomí Krišny. Jestliže někdo, 
aniž by se vůbec začal věnovat procesu 
bhakti jógy, uvažuje: „Ti Hare Krišna jsou 
velmi milí.“ Toto uznání ho přivede do 
styku s duchovním životem. A postupný 
rozvoj tohoto uznání bude rozvojem jeho 
duchovního života.

Další úrovní je sádhu-sanga, sdružová-
ní se s oddanými Krišny. Na této úrovni 
může člověk uvažovat: „Tak dobrá, ti 
oddaní zpívají Hare Krišna a mluví o Kriš-
novi. Půjdu tedy do chrámu, posadím se 
tam, a budu poslouchat.“ Třetí úrovní je 
bhadžana krijá, kdy začíná proces oddané 
služby. Poté, co se osoba pěkně sdružuje 
s oddanými a zabývá se po určitou dobu 
oddanou službou, zpíváním Hare Krišna 
mantry a dodržováním usměrňujících zá-
sad, začne přirozeně cítit: „Proč se nestat 
žákem duchovního učitele?“ Proto dostá-
váme mnoho žádostí: „Šrílo Prabhupádo, 
přijměte mě laskavě za svého žáka.“

Potom přichází anartha nivritti, překo-
návání nežádoucích zvyků. Jedním z nich 

je nedovolený pohlavní styk. V naší Spo-
lečnosti ho zakazujeme. Jestliže si některý 
z našich členů přeje mít pohlavní styk, on 
či ona se mohou oženit či vdát, ale pohlav-
ní život mimo manželství je přísně zaká-
zaný. Je to jednoduše anartha, darebáctví. 
Jiná anartha je požívání omamných látek. 
K čemu jsou omamné látky dobré? Není 
jich vůbec zapotřebí. V naší Společnosti 
zakazujeme jakýkoliv druh omamování 
se. Nedovolujeme dokonce ani kávu, čaj 
a cigarety. Umírá se snad z nedostatku čaje 
či cigaret? Ne. Stejně jako se neumírá z ne-
dostatku jedení masa či hazardu, jež také 
zakazujeme. Všechny tyto věci jsou tudíž 
anarthy, zbytečné věci.

Prvním stádiem v rozvoji chuti pro 
naslouchání o Krišnovi je tedy jakési před-
běžné ocenění, druhým stádiem je sdru-
žování se s oddanými, třetím je zapojení 
se do oddané služby a čtvrtým stádiem 

– jehož lze dosáhnout, řídí-li se člověk sku-
tečně pod vedením pravého duchovního 
učitele pravidly oddané služby – je osvo-
bození od nežádoucích tužeb a zvyků. Poté 
přichází ništhá, pevná víra v proces rozvo-
je vědomí Krišny. A šestým stádiem je ruči, 
chuť pro naslouchání a zpívání o Krišnovi, 
pro službu Jemu a tak dále.

Předpokládejme, že někdo trpí žlouten-
kou. Přestože mu cukr nechutná sladce, 
ale hořce, je pro něj tím nejlepším lékem. 
Jestliže bude jíst cukr, postupně se vyléčí 
a nakonec se dočká okamžiku, kdy mu 

bude cukr opět chutnat sladce. Pro dosaže-
ní úrovně vásudéva-kathá-ruči – zalíbení 
v naslouchání o slávě Krišny, také musíte 
nejdříve projít výše zmíněnými pěti stádii, 
která se někdy mohou zdát hořká. Jestliže 
ustavičně nasloucháte o Krišnovi s vírou 
a uznáním, zajisté dospějete na úroveň 
chuti. Pak získáte meč vzpomínání na 
Krišnu, o kterém se hovoří v posledním 
verši (jad anudhjásiná). Máte-li chuť pro 
naslouchání a zpívání o Krišnovi, můžete 
na Něj velmi snadno vzpomínat neustálým 
pronášením Hare Krišna, Hare Krišna, 
Krišna Krišna, Hare Hare/ Hare Ráma, 
Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare.

Musíte tedy uchopit meč vědomí Kriš-
ny a přeseknout uzel zapletení v hmotě. 
Hnutí pro vědomí Krišny se šíří na základě 
toho, že učí lidi, jak tento meč uchopit. 
Toto hnutí jsem započal v New Yorku 
v roce 1966. Neměl jsem žádný opravdový 
meč, jako jsou ty, kterými mávají někteří 
náboženští kazatelé. Do jedné ruky berou 
svá písma, v druhé třímají meč a říkají: 

„Přijměte toto písmo, nebo vám useknu 
hlavu!“ Ne, to není způsob, jakým se šíří 
vědomí Krišny. Přesto jsem jeden meč měl 

– meč vzpomínání na Krišnu – a učil jsem 
lidi, jak ho používat tím, že jsem jim dal 
příležitost naslouchat o Pánu. Účinky na-
slouchání o Pánu popisuje následující verš.

(pokračování příště) 
Dharma: Cesta transcendence ❧

Dle statistik EU je každý rok kvůli 
masu zabito více než:
250 000 koní
9 800 000 prasat
15 000 000 ovcí
18 000 000 krůt a krocanů
14 000 000 kachen
945 000 000 kuřat
2 600 000 kusů hovězího dobytka
4 500 000 000 ryb
a 2 600 000 000 měkkýšů

Pokud u sebe nemáte kalkulačku, dělá to více než 8 000 000 000, slovy více než osm 
miliard, živočichů každý jeden rok. To znamená, že každý den je zabito 22 000 000 
živočichů. 919 000 každou hodinu, 15 000 každou minutu a 255 živočichů je zabito 
každou vteřinu.
Proč?
Je to nezdravé. Způsobuje to tolik bolesti a utrpení jiným živým bytostem.
Skutečně toho chcete být součástí?

Šivarám SvámíŠivarám Svámí

Nepodílejte se na tom!Nepodílejte se na tom!
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ZKOUMÁNÍ KOŘENŮ DUCHOVNÍ KULTURY

MUŽI a ŽENY
 V DUCHOVNÍ KULTUŘE
LEKCE ČTVRTÁ: CUDNOST
Čánakja Pandit:

„Krásou kukačky je její sladký hlas. 
Krásou ženy je její cudnost. Krásou 
ošklivého člověka je jeho poznání. 
A krásou askety je jeho schopnost 
odpouštět.“

Cudnost znamená tolerance a stud (udr-
žuje si odstup). Nástroji ženy pro rozvíjení 
cudnosti jsou tolerance a stud. V Nektaru 
oddanosti je popsána jedna z vlastností 
Krišny takto: „Osoba, která někdy projevu-
je pokoru a plachost, se nazývá cudná.“

 „...Co se týče třídy žen, jsou pro muže 
uznávaným zdrojem inspirace. Ženy jsou 
proto mocnější než muži. Mocného Julia 
Caesara ovládala Kleopatra. Tyto mocné 
ženy ovládá stud. Stud je tedy pro ženy 
velice důležitý. Jakmile je tento ochranný 
faktor opomenut a uvolněn, ženy mohou 
ve společnosti vytvořit zmatek cizolož-
stvím. Z cizoložství vzniká varna sankara, 
což jsou nechtěné děti, které jen způsobí 
po celé zemi zmatek.“ 
(Šrímad Bhágavatam 1.9.27)

„S láskyplnou touhou vidět Pána vystou-
pily ženy královského rodu Kuruovců na 
střechu paláce a s úsměvy plnými náklon-
nosti a studu zasypávaly Pána květinami.“

Význam: Stud je mimořádnou krásou 
něžného pohlaví a vyvolává úctu mužů. To 
bylo zvykem i v době Mahábháraty, tedy 
před více než pěti tisíci lety. Pouze méně 
inteligentní lidé, kteří nemají mnoho zna-
lostí o světových dějinách, mohou říkat, že 
oddělování žen od mužů je v Indii novin-
kou zavedenou za mohamedánské vlády. 
Tento příklad z období Mahábháraty jasně 
dokazuje, že dámy z paláce dodržovaly 
ohledně společnosti mužů přísná omezení 
(pardá). Namísto aby sešly na otevřené 
prostranství, kde stálo shromáždění oko-
lo Pána Krišny, vyšly na střechu paláce 
a vzdávaly Pánu Krišnovi úctu deštěm kvě-
tů. Jasně se zde uvádí, že dámy na střeše 

paláce se usmívaly, pozastavené studem. 
Tento stud je darem přírody něžnému 
pohlaví, který zvyšuje krásu a prestiž žen, 
i když pocházejí z méně významné rodiny 
nebo když jsou méně přitažlivé. O tom 
jsme se prakticky přesvědčili. Pouhými 
projevy ženského studu si i žena metaře 
získá úctu od mnoha slušných mužů. Po-
lonahé slečny na ulicích k žádné úctě ne-
vybízejí, ale stydlivá žena metaře nabádá 
k úctě každého. ...A stydlivost je ochranou 
před neomezenou společností mužů. Je to 
dar přírody, kterého je třeba využít. 
(ŠB 1.10.16) 

Muži se stanou velmi mocnými tím, že 
neplýtvají spermatem, které tvoří mozko-

vou substanci, dobrou paměť, inteligenci, 
dobrý zdravotní stav, tělesnou záři.

Ženy se stanou velmi mocnými tím, že 
neplýtvají ženskou atraktivní energií. Ta 
se může na nízké úrovni vyplýtvat pro 
sexuální přitažlivost, nebo použít na vyšší 
úrovni pro umění, poezii, hudbu.

Venuše na nízké úrovni přináší sexuál-
ní přitažlivost a na vyšší úrovni vede ke 
slávě, štěstí, bohatství, příznivosti, síle 
a odhodlání.

Jak oslovovat ženy?
V kultuře, kde je cílem smyslový požitek, 

jsou matky v nevýhodě – nemohou vyhrát 
závod o smyslový požitek, musí zůstat 
doma a sloužit. Žalostná situace!
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Když je cílem seberealizace, matky jsou 
velmi ctěny jako velmi důležité členky 
společnosti. Matka je prvním guruem 
lidské bytosti! Matka vždy vládne, ale je 
mnohem víc!

Náš odpor k tomu být oslovována má-
tádží může pocházet z našeho podmínění 
materialistickou kulturou – matka nezna-
mená stroj na výrobu dětí...

Lepší je očistit tyto negativní samskáry 
a podmínění než se zbavovat kultury!!

Zapomněli jsme na význam skutečné 
matky ve společnosti! Krišna nám dal 
sedm matek – pět z nich jsou lidské 
matky!

Nedostatek péče v ISKCONu možná 
souvisí se skutečností, že naše ženy nejsou 
rády viděny jako matky a nechtějí hrát roli 
matek a vychovatelek.

Čánakja Pandit: „Všichni muži by měli 
vidět každou ženu kromě své vlastní man-
želky jako matku.“ A každá žena by proto 
měla být oslovována také jako matka – bez 
ohledu na její věk.

„Proto je zde první výchova, stát se odří-
kavým, tolerovat, jak tolerovat, jak oslovo-
vat ostatní ženy ,matko‘. Učí se od začátku, 
malé dítě. Učí se oslovovat každou ženu, 
dokonce i v jeho věku, ne ,sestro‘ – ,matko‘. 
To je výchova. Mátritvát para-dáréšu. To je 
vzdělání. Mátritvát para-dáréšu. Čánakja 
Pandita, velký politik, uvedl defi nici učen-
ce. Kdo je učenec? Uvedl defi nici. Co je 
to? Mátrivát para-dáréšu. Vidět každou 
ženu kromě své manželky jako matku. 
To je vzdělání. To je vzdělání, dokona-
lost vzdělání, když vidíte všechny ženy 
kromě své manželky jako matku. To je 
vzdělání.“ (Šríla Prabhupáda, přednáška 
z Bhagavad gíty, 21. 7. 1973)

„I v rámci morální zásady, jak řekl Čá-
nakja Pandita, mátrivát para-dáréšu. Se 
všemi ženami by se mělo jednat jako 
s matkou. Ne jako současná společnost. 
Dříve byla každá žena oslovována ,matko‘, 
mátádží. A teď vynalezli ,bahindží‘. Ne. 
Žena by měla být oslovována ,matko‘.“

(Šríla Prabhupáda, přednáška z Bha-
gavad gíty, 6. 8. 1974)

Na konci téže přednášky se Brahmá-
nanda Prabhu ptá:

Brahmánanda: V přednášce jste 
citoval Čánakju Pandita, že muž musí 
vidět každou ženu kromě vlastní man-
želky jako matku. Jak by měla žena 
vidět jiné muže?

Prabhupáda: Jako syna. (smích)
Brahmánanda: To mě napadlo.
Prabhupáda: Ano. Když vidím ženu 

jako matku, musí mě ona vidět jako 
syna. To je všechno. To je systém.“

„A oni oslovovali každou ženu od počát-
ku života ,matko‘. To je výchova. Mátrivát 
para-dáréšu. Od samého počátku života se 
se všemi ženami jedná jako s matkou. To 
je systém, védský systém. Každý oslovuje 
ženu ,matko‘. Nezáleží na tom, jestli je 
mladší nebo starší. Na tom nezáleží. Žena 
musí být oslovována ,matko‘. To je pokyn 
Čánakji Pandita. Kdo je učenec? Ten, kdo 
má tři kvalifi kace, je učenec. Co to je? 
Mátrivát para-dáréšu: ,Jednat s každou 
ženou jako s matkou.‘ V současné době 
v Indii zavedli ,bahindží.‘ Ne. To není eti-
keta. Etiketa je oslovovat každou ženu, ať 
je mladší nebo starší, ,matko‘.“

(Šríla Prabhupáda, přednáška z Bhaga-
vad gíty, 5. 4. 1974)

„V Indii stále ženy, a to zejména v ášra-
mech, každá žena, návštěvnice, je oslovo-
vána ,matko‘ všemi... Může to být mladá 
dívka, ale je oslovována ,matko‘. To je 
etiketa. ,Matko, jak ti mohu pomoci?‘ Ta-
kový je vztah.“

(Šríla Prabhupáda, přednáška, 
21. 5. 1973)

V duchovní kultuře i otec oslovuje 
svou dvouletou dceru ,ma‘! To ji bude 
vychovávat od velmi útlého věku, že 
musí sloužit a chovat se v náladě matky. 
Nemá se na to hledět na tělesné úrovni! 

Také to chrání otce před možným zneu-
žíváním dětí.

Skutečnost, že jsme zavedli ,Prabhu‘ 
nebo ,Prabhví‘ pro oslovování žen, ne-
odráží vztahy v duchovní kultuře. Slovo 
Prabhu odkazuje na mužské skloňování 
v sanskritu, a proto není jazykově správné 
je používat ve spojení se ženami.

Prabhu je také jméno Krišny – On je 
Nejvyšší Prabhu. Nemůže se ve skutečnosti 
používat pro oslovení ženy. Šrímatí Rád-
hárání se nikdy neoslovuje Prabhu, i když 
řídí Nejvyššího Vládce. Protože vidíme 
sami sebe jako služebníka, měli bychom 
vidět ostatní jako pána. Ale nemusíme se 
nutně oslovovat pane (prabhu).

Vztah s ,matkou‘ znamená, že neexistuje 
žádný prostor pro sexuální vztah. Podmí-
nění ženy v materialistické společnosti je, 
že je považována za úspěšnou podle toho, 
čím více mužů dokáže přilákat a zmást (při 
chvále Marilyn Monroe: byla tak chtivá…).

Musíme se naučit jednat jako matky – 
tím pomáháme mužům vidět všechny 
ženy kromě jejich manželky jako matky 
(i když jsou děti! Tento pohled chrání před 
zneužíváním dětí!). Tak budeme chránit 
muže i ženy. Muži se musí naučit ctít ženy 
jako matky a chránit je!

Vlastní matku, podobně jako svého 
gurua, nikdy neoslovujeme jménem, ale 
gurudévo, mami atd. ❧

To je nabídka!!

PODVEDENÝ PODVODNÍK

Tak jen zpívej tuhle mantru, kterou jsem vymyslel. 15 
minut denně a brzy se staneš Bohem. Neboj se, sex, 
drogy, jídlo... na tom nezáleží. Jenom za 35 dolarů!
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Vítej v pekle!
Festival brutálního metalu se koná 

v podhůří Krkonoš v bývalé vojenské pev-
nosti zbudované Josefem II. před více než 
dvěma sty lety. Příznivci dunícího „nářezu“ 
a hlubokého chroptění z celého světa se se-
šli k radostnému křepčení už na dvacátém 
druhém ročníku. Převládá černá, spousty 
kůže a ocele, podbarvené oči a pentagramy, 
obrázky lebek a netopýrů.

S bhaktou Robertem z trutnovské 
restaurace Baladéva, který velí vaření 
a rozdávání prasádam na této mega akci, 
se proplétáme mezi pivními stánky, grilují-
cími se zvířaty a kultovními, až satanskými 
pomůckami. Ze zdi pevnosti na vše do-
hlíží visící lidská kostra a z několika pódií 
i velkoplošných obrazovek se na nás valí 
opravdu hodně tvrdá muzika.

Konečně zaplouváme do uličky No cru-
elty zone – Zóna bez násilí se spoustou 
prodejců vegetariánských a veganských 
jídel. „Vítej v pekle,“ usmívá se na mě 
Hansa Avatár prabhu, žák Kadamby Ká-
nany Svámího. Spolu s Mathuréšem prab-
huem a Dína Dójálem prabhuem mají na 
starosti cateringový 
stánek s Hare Krišna 
specialitami. 

Hansa s Dínou se 
střídají u obrovské 
smažicí nádrže s roz-
páleným olejem, do 
které bez konce hážou 
řepné, zelné a celerové 
koft y a obrovské pako-
ry, na špejli napícha-
nou zeleninu namá-

čenou v těstíčku. A Mathuréš a já budeme 
rozdávat a rozdávat a rozdávat.

S Robertem jsme ještě přivezli samósy 
plněné špenátem a tofu, sabdží s rýží, a ko-
kosky. Přestože metalisti vypadají hodně 
temně, až děsivě, spousty z nich jsou vege-
tariáni a snad ještě víc je jich veganů. 

Nalétávají na náš stánek s prasádam 
jako sršni. Vše jim náramně chutná, 
vrací se znovu a zas pro další dobroty. 
Zvlášť si zamilovali samósy, které peče 
v Baladévovi bhakta Jirka. Přestože je 
peče od velmi brzkého jitra do pozd-
ního večera, samósy se ohřejí na pro-
dejním pultu jen malou chvilku a hned 
zase mizí jak mávnutím kouzelného 
proutku.

Transcendentální džentlmeni
Na stánku panuje velice sladká nálada. 

Oddaní jsou soustředění na svoji službu 
a vědomi si svého poslání. Usmívají se a je-

BRUTAL METAL 
PRASÁDAM
Cesty Páně jsou nevyzpytatelné, 
a tak jsem se zcela nečekaně 
ocitla na legendárním metalovém 
festivalu Brutal Assault s více než 
třiceti tisíci návštěvníky. Nepřijela 
jsem tam však hrozit s máničkami 
u pódia. Přijela jsem milé 
metalisty a metalačky osvobodit 
prostřednictvím Krišnovy milosti 
v podobě lahodného prasádam.
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den k druhému se chovají velice hezky. Je 
to samé: „Prabhudží sem, prabhudží tam.“

Mathuréš prabhu si ve výdeji svým přá-
telským vystupováním získává srdce mužů 
i žen. Ti první si s ním bratrsky potřásají 
rukama a plácají se po rameni. Ty druhé se 
na něho záhadně a někdy i svůdně usmíva-
jí. A on jim pak všem nabídne knížku Šríly 
Prabhupády a oni neodolají.

Když někdo z dobroty srdce nabízí Dí-
novi Dójalovi pozvání na skleničku něče-
ho ostřejšího, ten se jen pokorně usmívá 
a velice jemně vysvětluje, že si nedá. Lidé 
jsou ohromeni čistotou srdcí těchto vzne-
šených oddaných. Není to ani tolik o tom, 
co říkají, i když těm, kdo se ptají, rádi vy-
světlují, třeba i na několik večerů, co je za-
jímá. Je to spíš jejich dobrá energie, která 
z nich vyvěrá a která doslova magnetizuje 
návštěvníky festivalu.

Ani oni totiž nevkládají velkou dů-
věru v převládající většinový životní 
styl plný konformity a materiálních 
hodnot. Podobně jako hippies v době 
příchodu Šríly Prabhupády vyznáva-
jí „odpor vůči systému a vyhýbání se 
společnosti“. Nejen proto jim Krišna 
prostřednictvím svých drahých odda-
ných nabízí smysluplnou alternativu. 
V podobě lahodného jídla, v podobě 
zářivých obličejů těchto vaišnavů, 
v podobě slov, která jim říkají...

Oceán nektaru
Nekonečný proud hladovců si bere další 

a další porce, všichni se máme co otá-
čet. Naši zákazníci cítí, že tu máme něco 
jiného, něco speciálního. Spousta z nich 
nás zná a má nás rádo. Doporučují svým 
přátelům: „To si dej, to je strašně dobrý!“ 
Je to jako v nějakém splněném snu sankír-
tanového oddaného. Zájemců je tolik! Ma-
thuréš se usmívá. „Kdyby to takhle šlo i na 
ulici, viď?“ Oba dobře víme, o čem mluví.

V tom je ale právě ta milost Šríly 
Prabhupády. Bezpříčinná milost. Svou 
Mezinárodní společnost pro vědomí 
Krišny vytvořil takovým způsobem, 
že je všepříznivá úplně pro každé-
ho. Pro ty, kteří si prasádam na festivalu 
koupili. Pro ty, kteří pomáhali dovézt na 
stánek další a další zásoby, a které pak 
bhakta Robert odměnil nějakou dobrotou, 
do které se s nadšením zakousli.

Je příznivá pro pokročilejší oddané, kte-
ří se mohou tak jednoduchým a pěkným 
způsobem zapojit do kázání vědomí Kriš-
ny mezi tisíci hledajícími lidmi. Pro bhakty 
a bhaktinky, kteří jsou ještě na začátku, ale 
vykonáváním oddané služby – a že jí bylo 
v kuchyni pro obě bhaktin Katky a pro 
bhaktu Jirku a bhaktu Láďu opravdu hod-
ně – se postupně očišťují a získávají vyšší 
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chuť a mohou se postupně přiblížit na 
základní úroveň praktikování bhakti jógy. 
Stejně jako jsme si tím prošli i my všichni 
ostatní, když jsme milostí ostatních od-
daných mohli překročit onu dělící čáru 
mezi hmotnou a duchovní existencí.

Realizace
V zázemí Baladéva i na bitevním poli 

v pevnosti Josefov prožíváme několik 
velice intenzivních dní. Kuchaři začínají 
vařit už v pět ráno a končí někdy kolem 
osmé večer, než všechno uklidí a připraví 
na další den. My „osvobozujeme“ brutál-
ní metalisty do půlnoci, tak si můžeme 
trošku přispat a začínáme až kolem sed-
mé ráno. Trošku prasádam, džapa a ko-
lem desáté už začínáme na stánku roz-
dávat snídani. Plynule přejdeme k obědu, 
k večeři a pak už jenom něco dobrého 
na dobrou noc. To bylo taky docela bru-
tální. Ale znovu a zas jsem si uvědomila, 
jak je pěkné být s oddanými a snažit se 
společně potěšit Šrí Krišnu a Jeho drahé 
služebníky v čele se Šrílou Prabhupádou 
a našimi duchovními mistry. A jak je vše 
dokonale propojené a geniálně vymyšle-
né díky touze čistých oddaných. Přitom 
můžeme být kdekoliv, třeba i v pekle, 
Krišnovu milost nemůžou zastavit žádné 
materiální okolnosti... ❧
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Při domácím vzdělávání dětí na 
sebe hlavní úlohu přijímá ve většině 
rodin matka, role otce je ale pro 
výchovu dětí a jejich duchovní 
prospěch klíčová. 

Sám otec Šríly Prabhupády, Gour Mo-
han De, toho byl dobrým příkladem: 

„Dům mého otce navštěvovalo mnoho 
světců. Můj otec byl vaišnava. Byl vaišnava 
a chtěl, abych se i já stal vaišnavou. Pokaž-
dé, když k nám přišel nějaký světec, prosil 
ho: 'Prosím, požehnejte mému synovi, aby 
se mohl stát služebníkem Rádhárání.' To 
byla jeho modlitba. Nikdy se nemodlil, 
aby něco získal. A také mi dal vzdělání, 
jak hrát na mridangu. Moje matka byla 
proti. Byli tam dva učitelé – jeden, aby 
mě naučil základům obecného vzdělání, 
a druhý mě učil hrát na mridangu. Takže 
ten první učitel musel čekat, zatímco mě 
ten druhý učil hrát. A moji matku to hně-
valo: 'Co je tohle za nesmysl? Vy ho učíte 
na mridangu? K čemu mu to bude?' Můj 
otec ale možná chtěl, abych se v budoucnu 
stal skvělým hráčem na mridangu. Jsem 
za to svému otci velmi zavázán a věnoval 
jsem mu svoji knihu, Krišna knížku. On 
tohle chtěl. Chtěl, abych byl kazatelem Šrí-
mad Bhágavatamu a hráčem na mridangu 
a abych se stal služebníkem Rádhárání. 
Takhle by měl uvažovat každý rodič; jinak 
by se člověk neměl stávat otcem nebo mat-
kou. To je pokyn v šástře.“ (Přednáška, 3. 
března 1975, Dallas)

Svému otci přičítal Prabhupáda mno-
ho zásluh za roli při jeho duchovním 
vzdělávání. Když pak jeho otec zemřel, 
Prabhupádovi se po něm velmi stýska-
lo. Satsvarúpa dás Gósvámí píše ve Šríla 
Prabhupáda lílámritě (1. svazek, str. 58): 

„Abhaj ztrátu svého otce prožíval velmi 
bolestivě. Jeho otec mu dal všechno, po 
čem kdy toužil, starostlivě ho vychovával 
jako čistého vaišnavu a vždy uctíval Rádhu 

a Krišnu. Ačkoliv byl Abhaj schopný mla-
dý muž, bez svého  nejmilejšího ochránce 
a přítele se cítil ztracený. Víc než kdokoliv 
jiný, Gour Mohan byl ten, kdo Abhaje 
vždy vedl a choval se k němu jako k té nej-
důležitější osobě. Bez svého otce teď Abhaj 
cítil beznaděj. Najednou si připadal stejně 
závislý jako malý chlapec – jenže teď bez 
svého otce. Bez toho, kdo s ním vždy za-
cházel jako s milovaným synem, jenž si 
zaslouží všechnu láskyplnou pozornost, 

bez toho, kdo mu dal všechno, nač si jen 
vzpomněl, a kdo se modlil k doslova kaž-
dému svatému muži, kterého potkal, aby 
se jeho syn stal velkým oddaným Šrímatí 
Rádhárání – tenhle nejlepší dobrodinec 
teď byl pryč.“

Otcové a domácí vzdělávání
Pokud se bavíme o domácím vzdělávání, 

role otce se velmi různí podle přirozenosti 
celé rodiny, podle jeho zaměstnání a sklo-
nů vyučovat. V některých rodinách je otec 
do domácího vzdělávání aktivně zapojený 

– například své děti učí některé předmě-
ty – a v jiných poskytuje morální podporu 
a fi nanční zázemí. Domácí vzdělávání 
funguje nejlépe, když jsou do něj zapojení 
oba rodiče, takže jakákoliv pomoc od otce 
je neocenitelná. Je jasné, že mnoho mužů 
má zaměstnání, které je na osm nebo deset 

hodin odvede do práce, takže pro ně pak 
není obvykle možné věnovat domácímu 
vzdělávání stejné množství času, jako 
může matka, která je s dětmi doma. Matka 
je se svými dětmi neustále, takže se stává 
hlavním učitelem; otec by zde ale měl být 
alespoň proto, aby matce pomáhal a pod-
poroval ji. 

Moje situace byla přesně taková. Můj 
manžel, Ananta Rúpa prabhu, nám dal 
fi nanční stabilitu, kterou jsme potřebovali, 
abych mohla naše děti vzdělávat doma. 
Občas je učil matematiku a vědy. Zároveň 
s výchovou našich chlapců jsme ještě ří-
dili chrám, takže i když už byl můj muž 
doma, musel dohlížet na potřeby chrámu, 
jako uctívání Božstev, slavnosti, kázání 
a rozdávání prasádam. Ačkoliv tyto úkoly 
zcela vyplnily jeho volný čas, byly právě 
tyto věci klíčové při výchově našich dětí, 
protože jsme je tak mohli zaměstnat v zá-
ležitostech ze skutečného života. Bez jeho 
podpory, kterou nám poskytoval v tolika 
ohledech, by pro mě nebylo možné naše 
děti vzdělávat doma. Pro děti je zásadní 
vidět, že rodiče spolupracují, aby jim 
poskytli domácí vzdělání, protože potom 
jsou více inspirované k lepším výkonům 
ve všech oblastech. 

Samozřejmě ne každá rodina je ve stej-
né situaci, jako byla ta naše. Někdy musí 
z fi nančních důvodů pracovat oba rodiče 
mimo domov. Domácí vzdělávání je ale 
možné i v takové situaci; znám rodiny 
oddaných, kde zodpovědnost za vyučová-
ní sdílí oba rodiče stejně a svůj pracovní 
rozvrh si upravují tak, aby byl vždy jeden 
z nich doma s dětmi. Další možností 
pro pracující rodiny je zavést spolek pro 
domácí vzdělávání, kde několik rodičů 
dohromady sdílí odpovědnost za výuku 
svých dětí. (Více informací na toto téma 
naleznete v kapitole „Začínáme se spol-
kem pro domácí vzdělávání“ a v nejčastěji 
kladených otázkách v kapitole „Matky pra-
cující mimo domov“)

Otcové povzbuzují a podporují
Je několik důležitých způsobů, jak 

mohou otcové pomoci s domácím vzdě-
láváním svých dětí. Pro matku může být 
domácí vzdělávání stresující, protože uspět 
při něm je obrovská zodpovědnost. Když 

11. část

ROLE OTCE
V DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍ

O
s
d
d
j
a
z
t
p
l
p
o
d
v
p
j
v

n
z
m



číslo 5  ročník 21  NÁMA HATTA  25číslo 5  ročník 21  NÁMA HATTA  25

děti navštěvují jinou formu školy, matka 
může mít přehled, co se zrovna děje, ale 
není přehnaně zodpovědná za to, aby za-
jistila, že se její děti doopravdy učí. Když 
je ale vzdělává doma, ve skutečnosti je 
musí vzdělávat a vychovávat sama. Musí si 
dát pauzu od všeho uklízení a vaření, aby 
mohla vyučovat, ale uklízení a vaření se 
také musí udělat. Velmi často se tím vším 
může cítit přemožená. První věcí, kterou 
tak otec může udělat, je nabídnout jí po-
vzbuzení. To je ale těžké, když jeden z ro-
dičů není úplně přesvědčený o výhodách 
domácího vzdělávání ve vědomí Krišny. 
Nedostatek přesvědčení u jednoho z rodi-
čů může velmi ztížit dosažení úspěchů při 
domácím vzdělávání. 

Jak může otec poskytnout povzbuze-
ní? Když přijde z práce domů, může se 
svých dětí zeptat, co se naučily, a potom 
jim i jejich matce aplaudovat za dobrou 
práci, kterou ten den odvedly. Může také 
pomoci s domácími pracemi a dohlídnout 
na děti, aby si matka mohla na konci dne 
udělat tak potřebnou pauzu. Když má otec 
volný den, může se svými dětmi trávit čas 
při oddané službě. To vše pomáhá udržet 
mezi otcem a jeho dětmi pevné pouto. 

Otcové pomáhají při 
vyučování

Nikdo nemá dokonalý přehled ve všech 
oblastech. V některých věcech můžeme 
být dobří, v jiných zase slabší. Já jsem dob-

rá v humanitních předmětech, kdežto můj 
manžel zase v matematice a vědě.  Někdy 
o víkendech si tak naše syny bral stranou 
a učil je matiku. Nemohl je učit pravidel-
ně každý víkend, kvůli tlaku v jeho práci 
a postu chrámového prezidenta, takže 
jsem k jejich výuce používala sérii knih 
Saxon Math, se kterou pro mě bylo snad-
né pracovat. Někteří otcové můžou dělat 
totéž, co můj manžel – vyučovat děti na 

„částečný úvazek“ – a jiní zase mohou být 
schopní pravidelně vyučovat své děti jeden, 
dva předměty. 

Otcové se svými dětmi zpívají 
a čtou jim

Zpívání s dětmi a čtení jim může zabrat 
jen patnáct minut denně, ale může být 
velmi zábavné. Naše rčení je, že rodina, 
která čte a zpívá spolu, zůstane spolu. 
Všechny rodiny by měly přemýšlet o vě-
cech, které mohou dělat všichni společně, 
aby udržely svá vzájemná pouta pevná. 
Protože jsme oddaní, je přirozené, že 
každý den trávíme nějaký čas společně, 
protože praktikování a cíl rodičů je stejný 
jako dětí. My rodiče musíme každý den 
zpívat a číst, tak tyhle věci jednoduše dě-
láme jako rodina – se svými dětmi. Nevy-
žaduje to žádnou zvláštní námahu ani čas, 
ale výsledky jsou úžasné. Já osobně jsem 
přečetla celý Šrímad Bhágavatam během 
čtení se svými dětmi. Otec se může roz-
hodnout číst s nimi každý den, třeba na-

večer Krišna knížku. Je to dobré jak pro 
něj, tak pro jeho děti. 

Otcové jsou milující a pečující
Familiárnost rodí opovržení – nebo tak 

nějak je to rčení. V životě oddaných to ale 
není pravda, protože oddaní se učí vidět 
sebe navzájem jako duše, služebníky Kriš-
ny. Manžel vidí svou ženu jako služebnici 
Krišny a stejně tak i manželka svého muže. 
S tímhle druhem pohledu je snadné pro 
otce být starostlivý a chápavý a pro man-
želku nesobecky sloužit své rodině.  

Otcové jdou svým rodinám 
příkladem

Jít dobře příkladem může být nejdůle-
žitější úloha otce při domácím vzdělávání. 
Otec je pro své děti (a pro chlapce ob-
zvlášť) hrdinou a někým, koho napodobují. 
Děti pozorují každý sebemenší detail 
zvyků a chování svého otce, a když jim jde 
v oddané službě příkladem, jeho synové 
a dcery mohou vyrůst v dobré oddané. 

Blízkost mezi otcem a jeho dětmi tvaru-
je dětský charakter a zvyky a pomáhá jim 
překonat máju, které budou dříve či poz-
ději vystavené. Moji synové si byli s mým 
manželem vždy velmi blízcí a žasli nad tím, 
jak pevně lpěl na svých zásadách navzdory 
všem těžkostem. Byl například velmi dů-
sledný ohledně jedení výhradně prasádam 
a moji synové vzpomínají, jak se někdy 
během pracovní cesty postil nebo přežíval 
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jen o datlích a oříšcích, protože mu došlo doma uvařené jídlo. Takové zásadové 
chování na mé chlapce udělalo veliký dojem a do dnešního dne oba striktně do-
držují ten samý princip jedení výhradně prasádam. 

Otcové jsou nadšení pro vykonávání oddané služby
Nadšení je klíčová ingredience v duchovním životě, a když děti vidí své rodiče 

nadšeně vykonávat oddanou službu, samy začnou dychtivě pomáhat a někdy do-
konce převezmou i vůdčí role. Můj manžel měl vždy mnoho nadšení pro slavení 
festivalů a rodinu zaměstnával při vaření a zdobení chrámu pro Krišnu. Stejně 
tak dával dobrý příklad při uctívání Božstev tím, že se vždy staral, aby vše bylo 
čisté a přesné. Nakonec k němu děti vzhlížely a napodobovaly jeho jednoduchý 
védský životní styl. 

Láska v domácím vzdělávání
Rodiče musí dát svým dětem bezpodmínečnou lásku. Někdy můžeme vidět, 

jak se rodiče snaží potlačit lásku ke svým dětem ve strachu, aby jí své děti nezka-
zili. To je ale vážná chyba. Jen si vzpomeňte na krávy. Dokonce i když uděláme 
vše potřebné pro udržení jejich fyzického pohodlí – udržovat je čisté, nakrmené 
a pravidelně dojené – nebudou dávat mléko neomezeně, pokud nemají lásku. 
Stejným způsobem i děti, pokud nedostávají bezpodmínečnou lásku bez ome-
zování, nebudou moci přijmout vědomí Krišny šťastně a dávat tu samou lásku 
Krišnovi. 

Jak se  můžeme naučit dávat svým dětem tuhle bezpodmínečnou lásku? Sílu 
lásky nám ukazuje Pán Čaitanja Maháprabhu, jehož misí bylo samotnou láskou 
měnit lidská srdce. Za lásku neexistuje žádná náhražka, a když milujeme Krišnu, 
tato láska k Němu se automaticky přemění na vzájemnou lásku ke všem. Rodiče, 
kteří sebe a své děti vidí jako služebníky Boha, se nezdráhají svým dětem dát tuto 
mocnou a povzbuzující lásku. 

Šríla Prabhupáda říkal, že dokonce i když rodiče nebo učitelé děti kárají, musí 
se jim dát spousta lásky. Prabhupáda zdůrazňoval důležitost prvku lásky před 
trestem, když řešil kázeňské problémy v gurukule. Byl proti tělesným trestům: 

„Děti by vůbec neměly být bité, to jsem řekl.“ (Dopis Bhánutanye dásí, 18. listo-
padu 1972). Proutek se může ukázat jako varování, ale děti by měly poslouchat 
z lásky a ne ze strachu. 

Takže se nedržte zpátky. Láska by měla mezi učitelem a žáky volně proudit, 
nebo v případě domácího vzdělávání mezi rodiči a dětmi. 

Láska neznamená naše děti zkazit nebo selhat při jejich ukázňování. Oprav-
dová láska znamená dát našim dětem vědomí Krišny, aby se už nemusely vrátit 
zpátky do tohoto hmotného světa. Není to jenom naše povinnost, ale také zkouš-
ka naší lásky k nim. Nemístná láska znamená, že se staráme o jejich tělesné po-
třeby, aniž bychom jim dali nezbytnou duchovní výchovu. 

Láska je proto klíčovým faktorem při výchově dětí ve vědomí Krišny. Pro mě 
bylo velmi přirozené celá se dát svým synům. Jako ostatní matky, zahrnovala 
jsem je prasádam a pozorností. Snažila jsem se je povzbuzovat a z jejich domácí-
ho vzdělávání udělat příjemnou zkuše-
nost. Moji synové měli spoustu překva-
pení, na která se mohli těšit, protože 
jsme často vynechávali naši běžnou ru-
tinu a nahrazovali ji kázáním nebo spo-
lečenskými činnostmi. Někdy jsme celé 
dopoledne četli Šrímad Bhágavatam 
(jen s krátkými přestávkami) a rozebí-
rali jsme vážné fi lozofi cké otázky. Když 
nás navštívili sannjásí, snažili jsme se 
jim pěkně sloužit a tak jsme si během 
jejich návštěvy také odpočinuli od naší 
rutiny v domácím vzdělávání. Krišny si 
vědomé činnosti jako tyhle do našeho 
vztahu přinesly sladkost; protože byly 
zamýšlené jako služba Krišnovi, po-
vznášely nás. Činnosti na tělesné úrov-
ni přinášejí utrpení a frustraci, když 
jsme ale naplnění láskou ke Krišnovi 
a sdílíme tuhle lásku i se svými dětmi, 
naše i jejich životy budou dokonalé. ❧

VaišnavskýVaišnavský  
kalendářkalendář
20.10. Góvardhana púdža, Gó 

púdža, Gó Krida
 (uctívání kopce Góvardhana)
23.10. odchod Šríly Prabhupády
 (půst do oběda)
28.10. Gópáštamí, Góštháštamí
 Šrí Gadádhara Dása Gósvá-

mí – odchod
28.10. Šrí Šrínivása Áčárja – od-

chod
31.10. Utthana Ékádaší
 (př. 1.11. od 6:52 do 10:07)
31.10. Šríla Gaura Kišóra Dása Bá-

bádží – odchod
 (půst do oběda)
4.11. Tulasí-Šalagráma Viváha 

(svatba)
 konec Kártiku a Čáturmásji
14.11. Utpanna Ékádaší
 (př. 15.11. od 7:15 do 8:42)
29.11. vyslovení Šrímad Bhaga-

vad-gíty
30.11. Dvádaší, půst za Mókšada 

Ékádaší
 (př. 1.12. od 7:39 do 10:27)
6.12. Šríla Bhaktisiddhánta Sara-

svatí Th ákura – odchod
 (půst do oběda)
13.12. Saphala Ékádaší
 (př. 14.12. od 7:53 do 10:35)

Prabhupádův otec se modlil, aby se jeho syn Prabhupádův otec se modlil, aby se jeho syn 
stal velkým oddaným Šrímatí Rádháránístal velkým oddaným Šrímatí Rádhárání
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Prija Kírti dás & bhakta Vanší Gópál dětem

1. Co udělala matka Jašódá, když malý 
Krišna dostal hlad?
a) začala stloukat máslo
b) začala Ho kojit
c) začala pro Něj vařit mléko

2. Co dělala matka Jašódá při 
stloukání másla? 
a) povídala si s ostatními gópími
b) kárala malého Krišnu 
c) zpívala si písně pojednávající 

o Krišnových dětských 
činnostech

3. Stloukání másla bylo pro matku 
Jašódu?
a) velice snadné, protože to byla 

zvyklá dělat každý den
b) velice namáhavé, potila se při 

tom
c) nemožné, protože jí Krišna 

rozbil máselnici

4. Co udělala matka Jašódá, když jí 
začalo přetékat mléko na plotně?
a) postavila Krišnu na zem a běžela 

ke kamnům 
b) požádala služku, aby mléko 

odstavila
c) nechala mléko přetéct 

a nevšímala si toho

5. Co udělal Krišna, když Ho matka 
Jašódá přestala kojit?
a) velice se rozhněval a zaťal zuby
b) kusem kamene rozbil nádobu 

s máslem a začal máslo jíst
c) a+b

6. Jak potrestala matka Jašódá 
malého Krišnu?
a) nechala Ho klečet v rohu místnosti
b) přivázala Ho k dřevěnému 

hmoždíři
c) naplácala Mu proutkem na 

zadeček

7. Když se matka Jašódá snažila 
přivázat Krišnu k hmoždíři, tak 
provaz byl vždy krátký?
a) o dva palce
b) o tři palce
c) o čtyři palce

8. Díky čemu se podařilo matce 
Jašódě Krišnu k hmoždíři přivázat?
a) díky vlastní síle
b) díky tomu, že jí pomohli všichni 

ostatní pasáčci
c) díky tomu, že se Krišna nad ní 

slitoval a nechal se svázat

9. Krišna vyvrátil dva stromy. 
O jaký druh stromů se jednalo?
a) tamálové 
b) jamala-ardžunové
c) siddha-bakulové

10. Jak se jmenovali dva polobozi, 
kteří byli prokleti do těl stromů?

a) Nalakuvéra a Hajagríva
b) Nalakuvéra a Manigríva
c) Nalakúvara a Manigríva

11. Nalakúvara a Manigríva 
byli synové..., který byl velkým 
oddaným Pána...?
a) Brahmy, Krišny
b) Kuvéry, Šivy 
c) Indry, Brahmy

12. Kdo proklel Nalakúvaru 
a Manigrívu do těl stromů?
a) Kuvéra
b) Durvása Muni
c) Nárada Muni

13. Píseň, která velice přitahuje 
Pána Dámódara, se jmenuje...,má 
celkem... slok a jejím autorem je...?
a) Šrí Dámódará-stava, 9, Satjavrata 

Muni
b) Šrí Dámódará-kírtan, 7, Nárada 

Muni
c) Šrí Dámódaráštaka, 8, Satjavrata 

Muni

14. Jaký je význam jména Dámódara?
a) Nejvyšší Pán, který je 

nejpřitažlivější
b) Nejvyšší Pán, jehož břicho je 

spoutáno provazem
c) Nejvyšší Pán, který je připoután 

k dřevěnému hmoždíři ❧

UžUž jstejste četličetli KrišnaKrišna knížkuknížku?
TestTest z  z ˝9. a 10. kapitoly˝9. a 10. kapitoly knihy knihy Krišna, Krišna, Nejvyšší Osobnost Nejvyšší Osobnost Božství Božství 

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

1b), 2c), 3b), 4a), 5c), 6b), 7a), 8c), 9b), 10c), 11b), 12c), 13c), 14b)
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KOLMO NA JIH
Vánoce letos v zimě trávím 
netradičně. Je 24. prosince a já se 
nacházím na posvátném místě – 
v Džagannáth Purí. Jedu si koupit 
dárek. V Indii jsem už více než tři 
měsíce a skoro tři mám ještě před 
sebou. Mám plán, ale potřebuji 
k tomu vhodného parťáka. Sedím 
v rikše a projíždím obchody. Svého 
společníka nakonec nalézám 
v malém obchůdku na hlavní třídě 
u Džagannáthova chrámu. Jmenuje 
se Atlas a vypadá spolehlivě... 
konečně, zítra můžu vyrazit!

Po ranní meditaci s džapou si balím 
batoh, přidělávám ho na zadní nosič a od-
jíždím kolmo na jih. Loučím se s tímto 
osobitým místem, ve kterém je tak silně 
vnímatelná přítomnost Džagannátha – 
Pána vesmíru.

Držím se při pobřeží, cesta mě vede 
úzkou, ale celkem kvalitní silnicí, podél 
níž rostou palmy a kde mají lidé postave-
né jednoduché domky splácané ze slámy 
a kravského trusu. Projíždím přes malé 
vesnice, místní lidé jsou tu přátelští, usmí-
vají se a odpovídají na mé pozdravy „Hare 
Krišna“.

Jsem nadšený a v náladě očekávání toho, 
co na své cestě zažiji...

Nasedám na loď a přeplouvám přes jeze-
ro, kde žijí delfíni. 

Blíží se večer, hledám místo, kde bych 
přespal. Kousek od silnice ho nacházím, 
natahuji spací síť mezi dva stromy. Vzhle-
dem k tomu, že mě koušou komáři a všude 
se rozprostírá hustá mlha, odkládám své 
tělo a odebírám se na nebeské planety...

Po návratu zpátky na Zem se probouzím 
kolem druhé hodiny... sedím v síti, zpívám 
džapu a dívám se, jak se rozednívá. 

Po koupeli nasedám na kolo a s nadšením 
pokračuji dále. Cesta vede kolem rýžových 
polí a vesnic. Přijíždím až do Gópálapuru – 
malého městečka při pobřeží.

Jsou tu nějaké slavnosti, sháním ubyto-
vání, ale všude je plno… možná tady, ano, 
vyšlo to! Za 200 rupií mám k dispozici 
malý pokoj. Věci a kolo nechávám na 
místě, a jdu se podívat na program. Je tu 
spousta obchodů a atrakcí. Z repráků se 
ozývá hlasitá indická populární hudba, 
ulice jsou přeplněné lidmi a toulajícími se 
zvířaty  a ve středu toho všeho rozeznávám 
velký plakát s Prabhupádou!

Oddaní z Brahmapuru tu mají stánek 
s knížkami. Mám radost, že je potkávám, 
jsem rád i proto, že mám příležitost pořídit 
si něco pořádného ke čtení. Čtečka, kterou 
mám s sebou, mi totiž přestala fungovat.

Druhý den se mi nechce vstávat, cítím 
se unavený, mysl mě přesvědčuje, že když 
budu v tomto stavu zpívat, bude to k ni-
čemu. Prý bych si měl jít raději lehnout. 
Chvíli na to však vstávám a začínám zpívat 
svoje kola. Jde to až překvapivě dobře! 
Zase mě chtěla podvést...

Během zpívání se dívám na svoji no-
vou Bhagavad gítu. Do mysli mi náhle 
přichází nápad – mohl bych vzít pár 
knih a zkusit je nabízet tady na festivalu, 
navíc je Prabhupádův maraton – spe-
ciální požehnání. Také bych si mohl na 
kolo nechat přidělat košík a během cesty 
rozdávat knihy. Tady je tento bláznivý 
cizinec na indickém kole středem po-
zornosti. Tak toho alespoň můžu využít 

a přesměrovat jejich pozornost na Kriš-
nu – na nejpřitažlivější osobu.

Večer zkouším rozdávat knihy. Poda-
řilo se mi rozdat dvě Gíty. Vidím, že to 
jde, mám z toho radost. Stačilo se jenom 
odhodlat a trochu se snažit. Jdu spát, zítra 
mě čeká cesta do Brahmapuru, kde mají 
oddaní chrám...

Brahmapur Dhám
Bez větších potíží nacházím místo, kde 

stojí malá budova, před kterou je roze-
stavěná kostra budoucího chrámu. Před 
vchodem postává skupinka brahmačárích. 
Zvou mě k sobě. Jsem unavený, a tak se 
ptám, jestli si můžu na chvilku odpočinout. 
Za 20 minut mě budí, že prý je prasádam 

– Džagannáthovo prasádam! Dostávám 
pořádnou porci Džagannáthovy milosti 
a jsem pozvaný na přednášku na téma 
zvyky.

Na přednášce je řečeno, že na začátku je 
myšlenka. Ta je předlohou pro čin, opako-
vaná činnost se mění ve zvyk a zvyk utváří 
v člověku charakter. A podle charakteru 
každý dochází na různá místa určení. Do 
mysli mi přichází obraz člověka, kterého 
jsem viděl na ulici. Neměl nohy a byl ne-
uvěřitelně zanedbaný. Říkám si, jakými 
myšlenkami se řídil, že ho to dovedlo do 
takového ubohého stavu. Náhle na mě 
Móhan Krišna brahmačárí ukazuje, ať jdu 
za ním, že prý mám něco říct o tom, jak 
jsem se dostal do Krišna vědomí. Mluvím 
o tom, jak jsem dostal knížku na Andělu, 
když jsem šel z KFC. Že mě tento oddaný 
pozval do chrámu na nedělní program – 
tak jsem postupně změnil svoje zvyky.

Jsou to vznešené duše zaměstnané pro dobro druhýchJsou to vznešené duše zaměstnané pro dobro druhých
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Po přednášce jdeme ven, kde oddaní 
tančí a zpívají s nadšením kírtan. Večer 
sedím před oltářem, kde jsou Božstva Rád-
há Rádhákanty, a těším se, až začne árati. 
Jsem moc rád, že tu můžu být...

Už skoro týden mám intenzivní společ-
nost oddaných, kteří se ke mně chovají 
velice osobně a přátelsky a stále se mě na 
něco vyptávají. Jsou ke mně až moc pozor-
ní a dávají mi to nejlepší. 

Mají o mně zkreslené představy, a nebo 
na mně – jedné duši – vidí nějaké dobré 
vlastnosti? Tak či onak, jejich přátelské 
chování ve mně vzbuzuje touhu nějak je 
potěšit. Začínám vidět, jak se projevuje 
pokora, jak o sobě tito oddaní smýšle-
jí. Oni se považují za nižší, než jsem já. 
Přitom to jsou vznešené duše, které jsou 
zaměstnané pro dobro druhých, zatímco já 
pro ostatní skoro nic nedělám. Dávají mi 
tolik pozornosti, někdy jsem z toho una-
vený, někdy nevím, jak mám odpovídat. 
Právě teď nade mnou stojí a já jim čtu, co 
zrovna píšu. Naštěstí česky nerozumí...

Modlím se, abych je nezklamal. Zatím 
mám sílu a inteligenci, a když přidám sna-
hu, tak to funguje, a oni jsou spokojení.

A když budou se mnou spokojeni tito od-
daní, bude se mnou jistě spokojený i Krišna. 

Dnes jsem byl ve městě koupit pár věcí do 
ášramu. Taky jsem si nechal přidělat na řidít-
ka košík a vzal si z chrámu svoje první knihy.

Je Ékádaší. Odzpíval jsem 25 kol – to 
je asi nejvíce v mém životě. I když je to 
pro mě ještě stále více tapasja nežli extáze, 
jsem si skoro naprosto jistý příznivým 
účinkem dobré džapy na svoje vědomí.

Další den do Brahmapuru na svém celo-
ročním putování Indií dorazila Padajátrá. 
Krátce se k nim připojuji, procházíme spo-
lečně městem a navštěvujeme místo, kde 
pán Čaitanja při své cestě po jižní Indii 
odpočíval. Životní styl padajátrových od-

daných, kteří doprovázejí vůz – na  němž 
jsou umístěna úžasně milostivá Božstva 
Nitáie a Gouračandry – tažený dvěma 
krásnými voly, odráží v jejich tvářích od-
říkavý život, v kombinaci s jednoduchostí 
a radostí zažívající při zpívání jmen Toho, 
který je nejkrásnější a který jediný dokáže 
uspokojit všechny touhy srdce.

Po pěti dnech skoro nepřetržitého deště 
je vidět na obloze slunce. Je čas pokračovat 
dále. Loučím se s oddanými Rádhá Rádhá-
kanty, v čele s Paňčarátrou prabhuem, star-
ším oddaným, který vypadá trochu jako 
Prabhupáda, a také s podobným osudem. 
Začal sám s vizí toho, že postaví chrám, 
který bude sloužit příštím 100 generacím 
pro návrat zpátky domů, zpátky k Bohu. 
Postupně se k němu přidali kluci z okolí 
a nyní je tu 10 nadšených oddaných, kteří 
společně pracují na chrámu, který je od-
razem jejich láskyplných vztahů a jednot-
ného cíle.

S pocitem vděčnosti odjíždím a pokra-
čuji kolmo na jih... ❧

JJeJe ÉÉÉÉÉkákkák dadadašíší OdOdOddddOdddOdzpíval jsem 2555555 kkkkololololl ttoo
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Chovají se ke mně velice osobně a přátelskyChovají se ke mně velice osobně a přátelsky

První pokusy…První pokusy…
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Vénu gítá
KAPITOLA DRUHÁ – část pátáKAPITOLA DRUHÁ – část pátá

Gópí se shromažďujíGópí se shromažďují
Šrí Rádhiká s povzdechem 
odpověděla: „Prosím, nakreslete 
elegantní obrázek Jeho podoby, 
podle něhož Ho mohu rozpoznat. 
Jistěže vyhledám Jeho daršan, 
až tudy bude procházet.“ Lalitá 
a Višákhá, které zdobí světové 
strany kolem Šrí Rádhy, nakreslily 
obrázek syna Nandy Báby jako 
nepřemožitelného Amora z Vradži 
prodchnutého sladkostí svěžího 
mládí. 

Když Rádhiká uviděla ten krásný ob-
rázek, měla pocit, že Její milovaný 
vstoupil do Jejího příbytku. Stydli-

vě si zahalila obličej závojem a přemožena 
velkou blažeností dál hleděla na obrázek 
v dlaních, dokud neomdlela. V mdlobách 
se Rádhá setkala se Šrí Krišnou, který byl 
tmavý jako monzunový mrak, měl na 
sobě žluté šaty a stál u břehu řeky Jamuny. 
V této transcendentální říši, kde byla je-
dinečným způsobem sama se Šrí Krišnou, 
Jej stydlivě uctívala s výměnou pohledů 
a úsměvů.

Když Jí do uší vstoupil vzdálený zvuk 
fl étny, který probouzí všechny bytosti 
v době stvoření, Šrí Rádhá se probrala 
z mdlob. Stála u okna s Lalitou a Višákhou 
jako měsíc doprovázený svítícími tělesy 
a hleděla na vládce Vradži jdoucího po 
cestě u paláce. Když se Šrí Krišna zahleděl 
do Jejích láskou zvlhlých očí, byl uchvácen. 
Jeho srdce znělo jménem Šrí Rádhy, kon-
četiny Mu zemdlely a Jeho fl étna nečinně 
seděla u Jeho chvějících se rtů. Tímto způ-
sobem Amor přemohl Jejich srdce. I když 
se nikdy nesetkali, vulkán Jejich vzájemné 
lásky, který měl vybuchnout v nějakém 
předurčeném setkání, nadále vřel v podo-
bě Jejich púrva rágy.

Když gópí popisují fl étnu, vzpomínají na 
atributy Šrí Krišny, a jakmile se Jeho vlast-
nosti zjeví na jejich jazycích, vzpomínají 
na Jeho zábavy. Šríla Prabhupáda potvrzu-
je, že smarantjah krišna čéštitam znamená, 

že gópí vzpomínaly na mnoho činností, 
které s nimi Šrí Krišna sehrál. Vzhledem 
k tomu, že podle defi nice púrva rágy se 
oddaný dosud nesetkal s Krišnou, je zapo-
třebí jistého vyjasnění pro pochopení, jak 
gópí vzpomínaly na zábavy s Ním. V tom-
to ohledu bychom si měli připomenout, že 
púrva rága je bháva, neboli nálada všech 
gópí z Vradži. To, že projevují vnímání, že 
se nikdy nesetkaly se Šrí Krišnou, udržuje 
stále čerstvou povahu jejich láskyplných 
výměn. Šrímatí Rádhárání a všechny nitja 
siddha gópí mají náladu púrva rága, ač-
koliv jsou Jeho věčné společnice. Sádhana 
siddhové jsou v zábavách Šrí Krišny no-
váčky a ve skutečnosti se s Ním nesetkali. 
Jejich púrva rága je důsledkem společnosti 
s věčnými společníky. Tímto způsobem, 
buď přímou zkušeností nebo společností, 
pod vlivem púrva rágy gópí začínají pře-
mýšlet o Jeho zábavách. V podzemním je-
zeře pod vodami Jamuny žil had Kálija se 
sto kápěmi doprovázený mnoha manžel-
kami. Ačkoliv byl velmi silný a plný jedu, 
žil v neustálém strachu z Višnuova ptačího 
přepravce Garudy. 

V předchozím životě byl Kálija velký 
mudrc Védaširá, který byl proklet, aby se 
stal hadem za nedostatek pohostinnosti 
vůči světcům. Kálija, pyšný na svůj silný 
jed a zatížený vaišnava aparádhou, znovu 
urazil Garudu, a ačkoliv byl v předchozím 
životě velký oddaný, nebyl schopen roz-
poznat Šrí Krišnu, když si šťastně hrál ve 
vodách Jamuny. Jak Kálija ovinul mocné 
smyčky kolem útlého Hariho těla, pocítil 
velkou transcendentální blaženost. Pře-
mohla ho však závist v srdci a považoval se 
za majitele svého domova, přičemž urazil 
Šrí Krišnu jako kdysi své hosty a Garudu. 
Poté, co Šrí Krišna „trpěl“ v Kálijových 
smyčkách jako Pán Višnu na těle Ananty, 
pozoroval úzkostí sevřené Vradžavásí na 
pokraji smrti. Ačjuta, který je nepřemo-
žitelný fyzickou silou, již nechtěl působit 
další bolest matce a bez námahy se vysvo-
bodil a projevil velkou zkušenost v umění 

tance. Zatímco se Ho zlotřilý had pokoušel 
kousnout, Šrí Krišna, pohybující se z jedné 
kápě na druhou s mrštným půvabem a je-
dinečnou rychlostí, získal jméno Natavara, 
nejlepší z tanečníků. Jako včely létají z kvě-
tu na květ dokonce i v tom nejsilnějším 
větru, Šrí Krišna položil své lotosové nohy 
na jednu kápi a pak na další, i když Káli-
jovy pohyby nedokázal zrak postihnout. 
Pohyboval lotosovýma nohama velkou 
rychlostí, zvedal vysoko kolena a Jeho po-
hupující se pas byl ozdoben zlatou šerpou. 
Jeho paže byly chvílemi zvednuté, chvílemi 
směřovaly do stran, chvílemi hrály na fl ét-
nu a chvílemi se držely Kálijova ocasu. Šrí 
Krišna zahanbil tándava nritju Pána Šivy. 
Jak se Jeho lotosové nohy dotýkaly Kálijo-
vých kápí, vytvořily okouzlující zvuk, který 
tvoří rytmy hrané na tabla. Při tomto tanci 
se Góvinda potěšil, potrestal Káliju a uspo-
kojil smysly svých oddaných. 

Když Šrí Krišna zpozoroval mnoho 
mladých gópí shromážděných na břehu 
Jamuny, projevil své taneční schopnosti. 
Jako se mladí chlapci snaží učinit příznivý 
dojem v přítomnosti mladých dívek, Šrí 
Krišna tančil, aby zapůsobil na gópí. Poté, 
co již o Něm slyšely od ostatních, viděly 
Ho zdálky, nebo se věnovaly Jeho službě, 
se gópí do mladého elegána z Vradži zami-
lovaly. Jeho smrti se vzpírající tanec v Káli-
jových smyčkách byl zajisté emotivní a ne-
zapomenutelná událost, na kterou nikdy 
nemohly zapomenout. Kradmými pohledy, 
jimiž jim probodával srdce, jemný sebe-
vědomý úsměv na rtech a neustálý pohyb 
končetin, to vše pevně spočívalo v jejich 
srdcích. Po skončení Krišnova představení, 
když nágapatní pronesly mnoho pěkných 
modliteb, Kálija prosil o odpuštění za svůj 
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přečin a odešel s celou svou rodinou na 
vzdálené místo. Šrí Krišna, jemuž byla 
zima z dlouhého pobytu ve vodě, vylezl 
na vrchol nedalekého kopce, kde se zjevil 
bůh Slunce, aby Ho zahřál svými paprsky. 
Jelikož se blížila noc, Vradžavásí, kteří byli 
příliš vyčerpaní na to, aby se vrátili do 
svých domovů, se utábořili na písčitém 
břehu Jamuny s Gópálem. Zatímco spali, 
vítr způsobil tření bambusů, ze kterého 
se vzňal oheň připomínající ničivý požár 
při zániku vesmíru. Gópové a gópí byli 
přemoženi strachem a přijali útočiště u Šrí 
Krišny, jehož jména se obává i zosobněný 
strach. Šrí Krišna řekl: „Nebojte se! Jen 
zavřete oči a Já vás zachráním.“ A celý 
požár spolkl. Jako hravý hrdina z Vrin-
dávanu opět vstoupil do srdcí gópí pro-
střednictvím svých zábav údivu. Jednoho 
dne, když Šrí Krišna pásl svých mnoho 
krásných krav surabhi s gópy, přišel k čers-
tvě kvetoucímu lesu Tálavanu. Jeho povrch 
byl rovný, hladký a rozsáhlý, zatímco půda 
byla černá, pokrytá trávou dúrvá a plná 
zralých plodů. 

Ze strachu z démona jménem Dhénuka 
se tam gópové zdráhali vstoupit a dokon-
ce i Šrí Krišna zůstal na okraji lesa. Bala-
rámadží, který je nebojácným útočištěm 
všech živých bytostí, si utáhl modrou 
šerpu kolem pasu a bez obav vešel do lesa 
sbírat zralé ovoce. V té době si démon 
Dhénukásura, který byl přítelem Kamsy, 
dopřával poledního odpočinku. Když 
uslyšel zvuk padajících plodů, rozhněval 
se. V podobě osla přiběhl před Balaráma 
a bez jakéhokoliv varování Ho prudce 
kopl do hrudi zadníma nohama. Šrí Bala-
ráma se usmíval se září chladivou jako sto 
měsíců a začal pronásledovat Dhénuku 
po lese. Chytil osla za zadní nohy a hravě 
ho vyhodil na strom tála, který se skácel 
a strhl s sebou další stromy. Šrí Balaráma 
se rozhlédl a byl velmi spokojen s ozdob-
ným poškozením lesa. Když se k Němu 
démon hnal podruhé, chytil Dhénuku, 
zatočil jím nad hlavou jako lotosem a od-
hodil ho do vzdálenosti dvanácti kilome-
trů. Ačkoliv Dhénukásura ztratil vědomí, 
ve velmi krátké době se probral, projevil 
děsivou podobu se čtyřmi rohy a začal 
gópy pronásledovat. Zatímco Dhénuka 
honil pasáčky, rozzuřený Šrídámá ho 
udeřil holí, Subala ho udeřil pěstí, Stóka 
Krišna ho šlehl provazem, a Ardžuna 
a Amšu ho společně chytili a odhodili ho 
do velké vzdálenosti. Jelikož byli chlapci 
společníci Šrí Krišny, Jeho milostí byli 
obdařeni Jeho vlastními energiemi. 

Zatímco démon ležel na zemi, Višála 
a Rišabha ho kopali a nadávali mu, Tédža-
sví na něj skočil a pokusil se ho uškrtit, Dé-
vaprastha ho bil do hlavy a mírný Varútha-
pa na něj hodil svůj míč. Dhénuka zmatený 
prudkým útokem těchto prostých pasáčků 

vstal, jen aby ho Šrí Krišna chytil oběma 
rukama. Nemilosrdně jím zatočil, zatímco 
pasáčci tleskali, a vrhl jej vzduchem na ko-
pec Góvardhan. Silou tohoto útoku démon 
ztratil vědomí na více než hodinu. 

Poté, co se probral, vyvrátil kopec Gó-
vardhan a hodil jej na Šrí Krišnu. Góvinda 
Girirádže hravě zachytil a hodil jej Dhé-
nukásurovi na hlavu. V tom okamžiku 
Balaráma popadl démona oběma rukama, 
srazil ho na zem a pak ho uhodil pěstí. Po 
této ráně démon vydechl naposled a polo-
bozi shazovali spršku květů a velebili Kriš-
nu a Balaráma hudbou a písněmi. Ve svém 
posledním životě byl tento démon synem 
Baliho Mahárádže, a zatímco si pošetile 

užíval ve společnosti mnoha žen na hoře 
Gandhamádana, proklel ho Durvásá Muni, 
aby se stal oslem. Jelikož Šrí Krišna dal Pra-
hládovi Mahárádžovi požehnání, že nikdy 
nezabije jeho potomky, bylo zařízeno, aby 
démona zabila lotosová ruka Šrí Balaráma. 

Po Dhénukově smrti všechny krávy a gó-
pové se srdci překypujícími láskou obklopi-
li Šrí Krišnu a opěvovali Jeho slávu s očima 
plnýma slz. Tento kírtan, radost a štěstí 
trvaly až do doby, kdy chlapci triumfálně 
vstoupili do Vrindávanu. Krišnovy vlasy 
zdobila paví pera, květy a prach zvířený 
kravami. Zatímco blaženě hrál na fl étnu, 
všichni Jeho přátelé opěvovali Jeho slávu 
a oslavovali smrt Dhénukásury. ❧
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PLÁTKY: 
2 menší cukety• 
olivový olej• 
sůl• 

Cukety rozřízneme podélně na tenčí plátky (z jedné cukety je asi 6 plátků). Každý 
plátek pomažeme olivovým olejem z obou stran a lehce posolíme. Dáme péct do 
trouby na 200 °C po dobu 8 až 10 minut, dokud plátky nezměknou (doporučuji 
péct na pečicím papíře).

Uvaříme a osolíme rýži standardním způsobem. V menším hrnci uděláme čóns 
– rozehřejeme olej nebo ghí, do něho přidáme asafoetidu, o něco později mleté 
koření (papriku, pepř, koriandr, zázvor) a nakonec sůl. Odstavíme z ohně a do 
směsi vmícháme bílý jogurt a rajčatový protlak. Na menší pánvičce opražíme na 
oleji či ghí slunečnicová semínka. (Musejí být dozlatova, jakmile zhnědnou, je 
lepší směs vyhodit a začít znovu :-). Přidáme je do směsi. Na konec smícháme rýži 
a směs dohromady, měla by vzniknout mazlavá hmota, která drží pohromadě.

Ze směsi uděláme menší váleček, který velikostně 
odpovídá velikosti plátku z cukety (míněno na výšku). 
Zabalíme váleček do cuketového plátku. 
Zabalený váleček lze ještě lehce pokapeme citrónem.

Nabídneme Pánu Krišnovi a pak přijmeme :-).

Inspirována receptem od Lál Krišny déví dásí
uvařila Mitravindá déví dásí

CUKETOVÉ SUŠI

NÁPLŇ:
200 ml rýže • 
¾ čl asafoetidy• 
1 čl mleté papriky• 
1 čl mletého pepře• 
½ čl mletého koriandru• 
½ čl mletého zázvoru• 
3 pl slunečnicových • 
semínek
½ čl soli• 
150 g bílého jogurtu • 
3 pl rajčatového • 
protlaku
olej nebo ghí• 


