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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.
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ISKCON

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

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

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE

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

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

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

Hare Krišna,

ISKCON 
Centrum pro védská studia, 
Lužce 48, Karlštejn, 267 18
tel. 311 516 558, 736 107 009
Farma Krišnův dvůr, 
Městečko u Benešova č. 1, 
Postupice, 257 01, 
tel. 317 796 008, 603 700 512
Hare Krišna centrum 
Harinám Mandir,
Zenklova 107, Praha 8, 180 00, 
tel. 603 205 991
Kazatelské centrum 
Prabhupád bhavan, 
Durďákova 34, Brno sever, 613 00 
tel. 604 472 982, 731 445 474
Náma Hatta centrum Čakra, 
Lutotín 7, Kostelec na Hané, 798 41
tel. 731 154 233
Kazatelské centrum Hari-dhám, 
www.haridham.cz 
tel. 603 958 447

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

Kde nás najdete
Česká republika

Zveme vás!

jako včera mi to připadá, když jsme 
s bhaktin Táňou (dnes Tungavidjou 
déví dásí) a bhaktin Lenkou (dnes Ka-
lávatí déví dásí) vyrazily na náš první 
Prabhupádův maratón. Kalávatí zruč-
ně točila volantem i v těch nejhorších 
plískanicích a na nejklouzavějším ná-
ledí. Tungavidjá znala všechna města 
v Čechách i na Moravě a neomylně 
věděla, kde máme zaparkovat a kam si 
máme stoupnout s knížkami či s prasá-
dam. Já vařila tučná a srdci milá jídla, 
kterými jsme se snažily překonávat 
prosincový, pod nehty se deroucí mráz.

A samozřejmě, také jsme rozdávaly. 
České Budějovice, Pardubice, Plzeň, 
Veselí nad Lužnicí, Vyškov, Liberec, Aš, 
Frýdek i Místek, Náchod, Dvůr Krá-
lové, Karlovy Vary. Všechna ta města 
pro mě mají neopakovatelné kouzlo. 
Všude jsem potkala někoho, kdo se mi 
zaryl do srdce. 

V Budějovicích vysmátý blonďák se 
zlomenou rukou, který se na první 
poslech zamiloval do Šríly Prabhupá-
dy a vzal si k jeho životopisu rovnou 
i Krišna knížku, Bhagavad gítu, 1. zpěv 
Šrímad Bhágavatamu a taky kuchař-
ku, a jen tak tak se mu to s tou rukou 
v sádře podařilo vzít všechno s sebou. 

Pán z Veselí, který proklínal Putnu 
s Uhdem a Justem, že nedoceňují jeho 
milovaného Jiráska. Díky tomu, že 
jsem ony literární kritiky znala, doká-
zala jsem ho přesvědčit, že Bhágava-
tam je ještě mnohem lepší než Jirásek. 
V Táboře mi dal Jarek Nohavica místo 
příspěvku za Gópínátha pusu a v Li-
berci, v tom strašném kopci, jsem 
stopla kluka, který NUTNĚ potřeboval 
Bhagavad gítu. A já ji náhodou měla.

A teď je přede mnou můj desátý mara-
tón. Vždycky jsem si o všech těch minu-
lých říkala, že je to můj poslední, protože 
už jsem stará a tolik toho zase nerozdám. 
Ale nakonec už mám stejně připravenou 
hromadu knížek i zimní výbavičku a če-
kám a těším se, až to přijde.

Je to jako v nějaké vánoční pohád-
ce, ve které Šríla Prabhupáda máchne 
kouzelnou dandou, a všude, po celém 
světě, se oddaní víc než kdy jindy snaží 
naplnit touhu Šrí Krišny, aby se Jemu 
drahé podmíněné duše vydaly na cestu 
zpátky domů, zpátky k Němu.

Vědomí Krišny je něco tak pěkné-
ho, že šanci seznámit se s ním by měl 
dostat každý. Když už vám třeba letos 
nevyjde postavit se na vymrzlou ulici, 
zkuste vymyslet nějaký jiný způsob 
a rozdejte aspoň něco. A jako vždy 
nám všem držím palce!

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

4

Když se na nás snesl závoj večerní temnoty, moji duchovní 
bratři stále ještě mluvili o dnešní události s hadem. Každý 
se dohadoval, kde se ta uprchlá kobra, jejíhož druha jsme 

odpravili, může skrývat a jaké má záměry. Všichni jsme slyšeli 
o schopnosti hadů mstít se, zvláště poté, když někdo zavraždí je-
jich partnera. 

Nakonec jsem opustil Prabhupádův pokoj a odebral se do pří-
bytku služebníků k odpočinku. Spolu s Nitáiem prabhuem jsme 
si položili matrace na podlahu. Uprchlého hada jsme se sice báli, 
ale ne zas tolik, abychom přišli byť o jedinou minutu spánku. Vy-
čerpaní z náročného dne jsme zhasli a chystali se přejít do nevě-
domosti. Místnost nebyla moc velká, takže mezi námi na podlaze 
příliš místa nezbývalo. To ovšem nijak nebránilo Pradjumnovi, 
aby si nenacpal svoji spací výbavu mezi nás. Byl toho názoru, 
že pokud tady někde slídí had a po někom jde, tak alespoň on, 
vmáčknutý mezi nás, bude v bezpečí. Nitái i já jsme byli příliš 
unavení, než abychom si s tím lámali hlavu, a přes tu tlačenici 

jsme onu noc spali královsky.

Na druhý den bylo jasné, že had nikoho neuštknul, takže jsme 
pokračovali ve svých obvyklých činnostech. Večer jsem se odebral 
do Prabhupádovy ložnice, abych ho namasíroval. V Májápuru 
panoval toho večera obzvláštní klid a mír. Bylo to místo jako 
stvořené, aby se zde Šríla Prabhupáda zotavil ze své nedávné ne-
moci ve Vrindávanu. Seděl jsem tam opojený okolní atmosférou 
a Šríla Prabhupáda se mi jevil jako samotný střed vesmíru. Byla 
to dokonalá relaxace, jako kdybych sám masáž dostával, a ne ji 
poskytoval.

Nakonec mi nedalo, abych svému věhlasnému duchovnímu 
učiteli nevyprávěl o zábavách poslední noci.

„Šrílo Prabhupádo,“ povídám, „když jsme šli včera v noci spát, 
Pradjumna se vecpal mezi mě a Nitáie, aby ho nekousl had.“ Šríla 
Prabhupáda se rozesmál. „Tak to se povedlo,“ řekl. „Můj duchov-
ní bratr Dámódar Mahárádž jednu takovou skutečnou historku 
vyprávěl. Stalo se to v jedné vesnici nedaleko odsud. Říkal, že tam 
měli malé dítě, které kdosi proklel, že ho uštkne had. Ta rodina 
měla pět členů, a ti, vždycky když šli spát, děťátko obklopili ze 

všech stran, aby ho před tím hadem chrá-
nili. Dítě leželo uprostřed lože obklopené 
rodinou. Ale jedné noci se had do místnosti 
skutečně vplazil, tiše se prosmykl okolo 
všech spících členů rodiny, dítě uštkl a zabil 
ho. Takhle se to tedy má s hady. Pokud je ti 
souzeno, aby tě zabil had, neexistuje způsob, 
jak se zachránit. Ale my si s tím neděláme 
hlavu. Když jsi pod ochranou Krišny, nikdo 
ti nemůže ublížit, a když tě bude chtít Krišna 
zabít, nikdo tě nemůže zachránit. Dobrá, teď 
už můžeš jít spát,“ pokynul mi krátce poté. 

Cestou z jeho pokoje jsem se cítil naprosto 
bezpečně. Ve své připoutanosti ke dvěma 
zlatým lotosovým nohám duchovního uči-
tele, svěžím jako santálový strom rostoucí ve 
středu vesmíru, jsem nalezl útočiště před vše-
mi hrozbami světa. 

Šrílo Prabhupádo, modlím se, abych mohl 
stále zůstávat ve vaší blízkosti. Tento svět je 
tak nebezpečné místo, kde se kobry pochybností 
a pokušení denně zjevují před mým vědomím. 
Vy je dokážete snadno odpravit. Prosím buďte 
ke mně milostivý a ochraňte mě před plazy, kte-
ří neustále vtrhávají do mého srdce. Přijímám 
útočiště u vašich lotosových nohou.

Když jsi pod
Krišnovou
ochranou... 
10. října 1974, ISKCON Májápur, Indie 

Když jsi pod ochranou Krišny, nikdo ti nemůže ublížit, a když tě bude chtít Krišna zabít, nikdo tě nemůže zachránitKrišna zabít, nikdo tě nemůže zachránit
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Připravoval jsem si v kuchyni čerstvý zeleninový džus na od-
šťavňovači, který mi opatřila Pálika Déví, když vtom jsem 
zaslechl Prabhupádův zvonek.

„Co je to za randál?“ řekl mi Prabhupáda rozhořčeně, sotva jsem 
k němu doběhl.

„To je odšťavňovač,“ povídám nervózně. „Začal jsem pít čerstvé 
šťávy, protože mi v Indii začalo být zle. Říkal jsem si, že pití čers-
tvé šťávy by mi mohlo pomoci.“

Nezdálo se, že by Prabhupáda měl pro něco takového 
pochopení. 

„Takový hluk,“ řekl. „Jak se mám soustředit? Proč je nutné dělat 
takový randál?“

Souhlasil jsem, že to je nesmysl a že s používáním odšťavňovače 
přestanu. 

Po hodině se ozval Prabhupádův zvonek znovu. Zamířil jsem 
do jeho obývacího pokoje celý skleslý nad vlastní pošetilostí. 
Prabhupáda na mě soucitně pohlédl a pravil: „Jestliže ti ty čer-
stvé šťávy pomáhají, abys zůstal zdravý, tak s nimi pokračuj. Je 
důležité, abys byl zdravý a mohl konat svoji službu. Mně to vadit 
nebude.“

Šrílo Prabhupádo, byl jsem radostí bez sebe z pomyšlení, že vám 
na mně záleží. Každý ví, že pokud chcete zůstat v Indii zdravý, 
musíte všechnu zeleninu vařit a ovoce před jídlem oloupat, abyste 
se vyhnul všem možným typům bakterií. Šrílo Prabhupádo, děkuji 
vám, že jste měl pochopení pro mé pomatené teorie. ❧

Když Šríla Prabhupáda někdy vyprávěl o svém otci, pokaždé 
v tom byla spousta lásky. 

„Můj otec dbal o to, abych dostal všechno, co chci,“ vyprávěl. 
„I když to bylo o půlnoci a já jsem chtěl purí, otec řekl mé matce: 
,Udělej mu purí, když si to přeje.‘ Někdy moje matka odporovala, 
ale otec trval na svém. Takhle to bylo. Já nevím. Ale můj otec vě-
děl. Všechno dělal tímto způsobem. Moje matka mu pak musela 
vyhovět.“

V průběhu jednoho letu jedl Šríla Prabhupáda purí a sabdží. 
Najednou se začal hlasitě smát a povídá mi: „Když jsem byl malý, 
nikdy jsem nejedl čapátí. Byl jsem strašně rozmazlený. Nebyly 
mi dost dobré. Musel jsem mít purí. I později, když jsem byl už 
obchodníkem.“

Na chvíli se odmlčel, ale jen proto, aby se znovu začal smát. 
Byl šťastný a vyprávění o tom, jaký byl dareba, mu činilo velké 
potěšení.

„Někdy to bylo velmi trapné, protože jsem navštěvoval různé 
lidi,“ pokračoval. „Zůstával jsem u nich na oběd a oni mi podá-
vali čapátí.“

Oči otevíral dokořán, jak předváděl svoji neřešitelnou situaci.
„Já jsem je nemohl jíst. Zároveň jsem ale nemohl odmítnout. Ne-

věděl jsem, co si počít. Kdybych řekl ,Promiňte, já čapátí nejím,‘ tak 
by si pomysleli ,Cože? To je nějaký pán! Ten musí mít purí!‘ To bylo 
velmi trapné. Někdy jsem odešel, abych nemusel jíst. Bylo mi zatěž-
ko říct: ,Promiňte, ale já čapátí nemám rád.‘“

Šríla Prabhupáda se smál na celé kolo, jako vždy, když popiso-
val své uličnické kousky. 

„V té době jsem dostal sluhu,“ řekl. „Snažil se mě přesvědčit, 
abych čapátí jedl. Jednou naléhal: ,Přál bych si, abyste je ochutnal. 
Dovolte mi připravit vám čapátí. Nepochybuji, že by vám chut-
naly.‘ Já jsem odpovídal: ,Ne!‘ Tak to šlo nějaký čas dokola. Stále 
naléhal: ,Prosím, dovolte mi udělat vám čapátí. Jsem si jistý, že 
vám budou chutnat.‘ Nakonec jsem svolil: ,Tak dobrá, já to zku-
sím.‘ A on mi připravil prvotřídní čapátí. Od té doby mám čapátí 
rád. V mém životě to byla zásadní změna. Do té doby jsem nikdy 
čapátí nejedl.“ 

Je pro mě nesmírně obtížné popsat slovy, jakými půvabnými 
gesty Šríla Prabhupáda své vyprávění oživoval. Při líčení zápletky 
svého příběhu předváděl emoce každé jednotlivé osoby. Když 
ukazoval znepokojení hostitelů nad jeho „nadřazeností“, měl oči 
dvakrát tak velké jako normálně. Pokaždé, když vyprávěl o svém 
mládí, měl jsem pocit, že se to muselo stát někdy nedávno. Tako-
vou měl radost, když o tom mohl se svými žáky hovořit.

Děkuji vám, Šrílo Prabhupádo, že jste mi dovolil vstoupit do zá-
bav vašeho dětství. Za to, že jsem mohl být svědkem tak slavných 
činností, vděčím pouze vaší laskavosti. Chtěl jsem toho od vás tolik 
a vy jste mi to laskavě daroval. Jsem vaším věčným dlužníkem.

Musel jsem mít purí 
Šríla Prabhupáda vzpomíná na své mládí 

Proč musíš dělat takový randál?

1. prosince 1974, let 
z Bombaje do Kalkaty 

7. listopadu 1974, 
ISKCON Juhu Beach, Bombaj, Indie

Na chvíli se odmlčel, ale jen proto, aby se znovu začal smát
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OČISTA SRDCE 
nasloucháním o Krišnovi
šrinvatam sva-katháh krišnah

punja-šravana-kírtanah
hridj antah sthó hj abhadráni

vidhunóti suhrit satám

Osobnost Božství, Šrí Krišna, který 
dlí jako Paramátmá v srdci každého 
a je dobrodincem pravdomluvných 
oddaných, zprošťuje srdce 
oddaného dychtícího po poslechu 
Jeho poselství touhy po hmotném 
požitku. Jsou-li poselství Pána 
správně vyslechnuta a přednesena, 
jsou sama o sobě příznivá.

Šrímad Bhágavatam 1.2.17

Poselství Osobnosti Božství, Šrí Kriš-
ny, se od Něj neliší. Rozumí se tedy, 
že kdykoliv probíhá naslouchání 

a oslavování Boha bez přestupků, Pán 
Krišna je přítomný v podobě transcenden-
tálního zvuku, který je stejně mocný jako 
Pán samotný. Šrí Čaitanja Maháprabhu ve 
své Šikšáštace jasně prohlašuje, že svaté 
jméno Pána obsahuje všechny Pánovy 
energie a že Pán svá nesčetná jména ob-
dařil stejnou energií. Nejsou daná žádná 
přísná časová omezení, každý může svaté 
jméno zpívat pozorně a s vážností tak, jak 
mu to vyhovuje. Pán je k nám velmi laska-
vý – může být před námi osobně přítomný 
v podobě transcendentálního zvuku, ale 
my naneště stí v naslouchání a oslavování 
Pánova jména a činností nenacházíme 
žádnou chuť. Již dříve jsme hovořili o roz-
víjení chuti pro naslouchání a zpívání sva-
tého zvuku. Tato chuť se rozvíjí prostřed-
nictvím služby čistému oddanému Pána.

Pán opětuje vztahy svých oddaných. 
Když vidí, že určitý oddaný se zcela upřím-
ně a vážně zajímá o přístup k transcen-
dentální službě Pánu, a začíná tudíž toužit 
o Něm naslouchat, Pán jedná z nitra odda-
ného takovým způsobem, aby se k Němu 
oddaný mohl snadno vrátit. Pán dychtí 
vzít nás do svého království více, než si to 
můžeme přát my sami. Většina z nás vůbec 
netouží jít zpátky k Bohu. Přeje si to pouze 
hrstka lidí. Každému, kdo však touží vrátit 
se zpátky k Bohu, Šrí Krišna pomůže ve 
všech ohledech.

Do království Boha nelze vstoupit, do-
kud se dokonale neočistíme ode všech 
hříchů. Hmotné hříchy jsou výsledkem 
našich tužeb vládnout hmotné přírodě. Je 
velmi obtížné se těchto tužeb zbavit. Ženy 
a bohatství jsou velkými problémy pro od-
daného kráčejícího po cestě zpátky k Bohu. 
Mnoho odhodlaných oddaných se stalo 
obětí těchto lákadel, a tak se vzdálilo z ces-
ty osvobození. Pomůže-li však někomu 
samotný Pán, celý proces se milostí Pána 
stává nesmírně snadný.

Není divu, že ve styku se ženami a bo-
hatstvím jsme neklidní, jelikož každá živá 
bytost je s nimi spojená již odpradávna, 
prakticky odnepaměti, a zbavit se této cizí 
povahy určitou dobu trvá. Zabývá- li se 
však člověk nasloucháním o slávě Pána, 
postupně zrealizuje své skutečné postavení. 
Takový oddaný získá milostí Boha dosta-
tečnou sílu, aby se mohl bránit před rozru-
šením, a z jeho mysli se postupně vytratí 
všechny rušivé prvky.

Naslouchání o slávě Pána Krišny je 
velmi snadné, neboť prováděl mnoho 
činností, jež jsou obsáhle zaznamenány 
v autoritativních védských spisech, jako je 
Mahábhárata a Šrímad Bhágavatam. Bhá-
gavatam je plný popisů Krišnových zábav. 
Jejich poslech je nejen očišťující, ale také 
příjemný. Lidé často rádi čtou smyšlené 
příběhy, ale budete-li číst jen Šrímad Bhá-
gavatam, jeho čtení vás bude těšit a záro-
veň se seberealizujete.

V době, kdy Paríkšit Mahárádž naslou-
chal Šrímad Bhágavatamu, poznamenal 
o něm: nivritta-taršair upagíjamánád 
bhavaušadháč čhrótra-manó-'bhirámát: 

„Vyprávění o Krišnovi jsou vhodným 
lékem pro ty, kdo trpí v hmotné existen-
ci, a je velmi příjemné jim naslouchat, 
zvláště pro ty, kdo jsou prostí všech 
hmotných žádostí.“

Dokud se nacházíme v hmotné existenci, 
budeme dychtit a naříkat, protože tomuto 
světu vládnou především kvality vášně 
a nevědomosti. Proto obyčejně dychtíme, 
abychom něco vlastnili, a jestliže onu věc 
tak či onak získáme a ztratíme ji, pak na-
říkáme. Toužení, nářek a další následky 
nižších kvalit jsou známé jako abhadráni, 
špína v srdci. V tomto verši Šrímad Bhága-

vatamu však Súta Gósvámí říká, že naslou-
chá-li člověk jen o Krišnovi, špínu z jeho 
srdce postupně očistí samotný Pán.

Zatímco Paríkšit Mahárádž sděluje, že 
vyprávění o Krišnovi si vychutnávají pře-
devším osoby povznesené nad veškeré 
touhy a nářky, říká také, že pro obyčejné-
ho člověka jsou tato vyprávění nanejvýš 
příjemná uším i srdci a ten pravý lék na 
nemoc hmotného života (bhavaušadháč 
čhrótra-manó-'bhirámát).

Plán naší společnosti pro vědomí Krišny 
je proto dát všem lidem příležitost naslou-
chat o Krišnovi. To je poselství, které nám 
svěřil Čaitanja Maháprabhu. Řekl:

yáré dékha, táré kaha'krišna' – upadéša
ámára ágjája guru haňá tára' éi déša

Č.č. Madhja 7.128

„Na Můj pokyn se staň duchovním učite-
lem a snaž se vysvětlit krišna kathá každé-
mu, koho potkáš.“ Krišna kathá jsou slova, 
jež vyslovil Krišna – například Bhagavad 
gítá, a slova pojednávající o Krišnovi, jako 
je Šrímad Bhágavatam. Čaitanja Mahá-
prabhu nám nařídil, abychom tyto dva 
druhy krišna kathá šířili po celém světě.

Nyní se mě někdo může otázat: „Jaká je 
vaše kvalifi kace být duchovním učitelem?“ 
Mojí kvalifi kací je, že pod svrchovaným 
nařízením Šrí Čaitanji Maháprabhua se-
stupujícího v učednické posloupnosti se 
pouze snažím kázat krišna kathá. To je 
vše. Proces rozvoje vědomí Krišny jsem 
si nevymyslel. Ne. Já jsem jen posel, který 
doručuje Krišnovo poselství takové, jaké je. 
To je vše. A toto poselství má účinek, ne-
boť na něm nic neměním. V Bhagavad gítě 
Krišna říká: sarva-dharmán paritjadžja 
mám ékan šaranan vradža: „Zanech všech 
svých nesmyslů a jen se Mi odevzdej.“ 
A já říkám totéž: „Staňte se oddanými 
Krišny. Odevzdejte se Krišnovi.“ Jelikož 
tedy nepozměňuji ani mylně nevykládám 
Krišnovo poselství, není pochyb o tom, že 
skutečně zastupuji Jeho zájmy. Ukazuje se 
proto, že toto poselství má účinek.

Předtím, než jsem zavítal do západní-
ho světa já, přišlo z Indie mnoho jiných 
a učilo Bhagavad gítu. Někteří z těchto 
učitelů byli velkými učenci. Protože však 
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nepředávali Krišnovo poselství takové, 
jaké je, žádný člověk ze Západu nikdy 
nepřijal principy bhakti jógy, vědomí 
Krišny. Nyní je lidé na Západě přijímají 
po tisících, zejména mladí lidé. Mnozí 
z nich se již nezajímají o hmotný pokrok. 
Už ho ochutnali a jsou nespokojení; nyní 
hledají duchovní pokrok. Dospěli do stá-
dia popisovaného na začátku Védánta sú-
try: athátó brahma džigjásá. „Nyní, v této 
lidské podobě bychom se měli dotazovat 
na Brahman, Absolutní Pravdu.“ Když se 
dotazují nás, okamžitě jim vysvětlíme, že 
podle Bhagavad gíty je Absolutní Prav-
dou Krišna. Poté, co Ardžuna pochopil, 
kdo Krišna je, prohlásil: paran brahma 
paran dháma pavitran paraman bhaván. 

„Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství, svrcho-
vané sídlo, nejčistší, Absolutní Pravda.“ 
Jakmile se tedy zeptá na Absolutní Prav-
du, můžeme ho uspokojit tím, že mu 
nabídneme krišna kathá.

Proto by se měl každý připojit 
k hnutí pro vědomí Krišny. Musíme 
pouze naslouchat krišna kathá a šířit 
toto poznání, jak nařídil Šrí Čaitanja 
Maháprabhu. Výsledkem bude to, co 
popisuje Súta Gósvámí zde ve Šrímad 
Bhágavatamu: šrinvatán sva katháh 
krišnah punja šravana kírtanah. Krišna 
kathá je tak pěkné, že stačí jen na-
slouchat a staneme se zbožnými. Do-
konce i když nerozumíme tomu, kdo 
je Krišna, posloucháme-li jednoduše 
vibraci svatých jmen – Hare Krišna, 
Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare/ 
Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, 
Hare Hare – stanou se z nás zbožní lidé. 
Krišna kathá velmi účinně očišťuje 
srdce, jak uvádí Čaitanja Maháprab-
hu ve své Šikšáštace: čétó-darpana-
márdžanam. Krišna je v našich srdcích 
jako Paramátmá, neboli Nadduše, 
a jakmile vidí, že o Něm s velkou váž-
ností nasloucháme, pomůže nám tím, 
že očistí naše srdce.

Přesný výraz, který se zde používá 
pro nečistoty v našich srdcích, je ab-
hadráni, „to, co je nízké“. Bhadra zna-
mená „ušlechtilý“ a abhadra „nízký“. 
Co je v našem srdci nízkého? To, že 
si činíme nárok na vlastnictví Božího 
majetku. Dobrým příkladem je nacio-
nalismus, o kterém mnozí lidé v dnešní 
době tvrdí, že má velkou hodnotu. 
Nacionalismus se v moderní době 
nadmíru vychvaluje, ale ve skutečnosti 
se jedná o naprosto nízkou věc. Jak to 
můžeme říci? Na základě Íšópanišady 
(Mantra 1):

íšávásjam idam sarvan
jat kiňča džagatján džagat
téna tjakténa bhuňdžíthá

má gridhah kasja svid dhanam

„Všechno živé i neživé ve vesmíru řídí 
a vlastní Pán. Člověk by měl tedy přijímat 
pouze ty nezbytné věci, jež mu byly vyhra-
zeny jako jeho podíl. Neměl by přijímat 
jiné věci, věda dobře, komu patří.“

Na tomto místě Íšópanišad uvádí, že 
všechno náleží Bohu. Jak potom můžete 
prohlašovat: „To je naše americká země“ 
nebo „to je naše indická země“? To je iluze: 
přivlastňujete si to, co není vaše. Ani tělo 
vám nepatří. Příroda vám dala tělo podle 
vaší karmy, ale v konečném smyslu tělo pa-
tří Krišnovi. Dejme tomu, že si pronajmu 
dům. Dům není můj, patří majiteli. Taková 
je skutečnost. Jestliže se však do domu na-
stěhuji a poté prohlásím: „To je můj dům,“ 
způsobím si problémy. Podobně všechno, 
co používáme pro naše pohodlí a živobytí, 
jsme dostali od Boha. Tělo dává Bůh a péči 

o tělo také zajišťuje Bůh. Tělo udržujete 
jedením ovoce, obilí, mléka, či dokonce 
masa. Kdo ale tyto věci dodává? Ve vašich 
továrnách je nevyrobíte. Ve Védách se píše: 
ékó bahúnán vidadháti kámán: „Pán zajiš-
ťuje životní potřeby všem.“ Pochopení, že 
všechno náleží Bohu, je vědomí Krišny.

V současnosti máme v srdcích velmi 
mnoho nízkých věcí – třeba to, že falešně 
prohlašujeme majetek Boha za vlastní. 
Krišna je však v našich srdcích, a když vidí, 
že pravidelně a vážně nasloucháme krišna 
kathá, všechny ty nízké věci ze srdce smy-
je: hridj antah-sthah hj abhadráni 
vidhunóti. Hnutí pro vědomí Krišny po-
skytuje všem příležitost k naslouchání 
Šrímad Bhágavatamu, Bhagavad gíty 
a dalších zdrojů krišna kathá, a tím po-
máhá lidské společnosti očistit se, a tak žít 
v míru, ště stí a blahobytu. ❧

Pochopení, že vše náleží Bohu, je vědomí KrišnyPochopení, že vše náleží Bohu, je vědomí Krišny
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MANTRA XVI: MANTRA XVI: 

Překlad: Překlad: 
Ó můj Pane, prvotní fi lozofi e, 
udržovateli vesmíru, usměrňující 
principe, cíli ryzích oddaných, 
příznivče předků lidstva – prosím, 
odstraň zář svých transcendentál-
ních paprsků, abych mohl spatřit 
Tvou blaženou podobu. Ty jsi věč-
ný Nejvyšší Pán, podobný Slunci, 
stejně jako já.

Význam:
Slunce a jeho paprsky jsou kvalitativně 

stejné. Podobně tak i Pán a živé bytosti 
jsou stejné kvality. Slunce je jedno, ale 
molekul slunečních paprsků je nespočet-
ně. Sluneční paprsky jsou částmi Slunce 
a Slunce a jeho paprsky tvoří společně celé 
Slunce. Na samotném Slunci sídlí bůh 
Slunce, podobně jako na nejvyšší duchov-
ní planetě Gólóce Vrindávaně, ze které 
emanuje zář brahmadžjóti, sídlí věčný Pán, 
což potvrzuje Brahma sanhitá (5.29):

„Uctívám Góvindu, prvotního Pána, 
prvního předka, který pase krávy a plní 
všechna přání v zemích duchovních dra-
hokamů, obklopen milióny stromů, jež 
vyplňují přání, neustále s velkou úctou 
a láskou obsluhován sta tisíci Lakšmí, 
neboli bohyněmi ště stí.“

Brahmadžjóti je v Brahma sanhitě také 
popisována jako paprsky, jež emanují z nej-
vyšší duchovní planety, Gólóky Vrindávany, 
stejně tak jako sluneční paprsky emanují 
z planety Slunce. Dokud člověk nepronikne 
oslnivou září brahmadžjóti, nemůže poznat 
sídlo Pána. Oslepeni oslňující brahmadžjóti, 
nemohou neosobní fi lozofové realizovat 
skutečné sídlo Pána ani Jeho transcen-
dentální podobu. Tito myslitelé nemo-
hou pro své omezené znalosti rozumět 
transcendentální podobě Šrí Krišny, plné 
blaženosti. Tato mantra Šrí Íšópanišady je 
modlitbou, která prosí Pána, aby odstranil 
oslňující paprsky brahmadžjóti a tak umož-
nil čistému oddanému spatřit Jeho trans-
cendentální podobu plnou blaženosti.

Při realizaci neosobní brahmadžjóti 
zažije člověk příznivý aspekt Nejvyššího. 

Ještě příznivější aspekt zažije při realizaci 
Paramátmy, neboli všeprostupujícího 
aspektu Nejvyššího. Nejpříznivější aspekt 
Nejvyššího zažije oddaný při setkání tváří 
v tvář se samotným Pánem, Osobností 
Božství. Jelikož je zde Pán osloven jako 
prvotní fi lozof, udržovatel, příznivec 
a ochránce vesmíru, nemůže být Nejvyšší 
Pravda považována za neosobní. To na-
značuje Šrí Íšópanišad. Slovo udržovatel 
je zvláště významné, neboť Pán udržuje 
všechny živé tvory, a obzvláště je nakloněn 
svým oddaným. Když oddaný překročí 
neosobní brahmadžjóti a spatří osobní 
aspekt Pána a Jeho nejpříznivější věčnou 
podobu, realizuje Absolutní Pravdu plně.

V Bhagavat sandarbě Šríla Džíva 
Gósvámí udává: „Úplné pojetí Absolutní 
Pravdy je realizováno v Osobnosti Božství, 
protože je všemohoucí a vlastní všechny 
transcendentální síly. V brahmadžjóti není 
realizována úplná síla Absolutní Pravdy, 
a proto je realizace Brahmanu jen částeč-
nou realizací Osobnosti Božství. Ó učení 
mudrci, první slabika ve slově Bhagaván 
má dvojí význam: za prvé ,ten, kdo udr-
žuje‘, a za druhé ,ochránce‘. Druhá slabika 
(ga) znamená ,průvodce‘, ,vůdce‘ nebo 
,stvořitel‘. Poslední slabika (va) naznačuje, 
že každý tvor žije v Něm, a že taktéž On 
žije v každém tvoru. Jinými slovy – trans-
cendentální zvuk Bhagaván představuje 
nekonečné poznání, sílu, energii, bohat-
ství, neomezenou moc a vliv, to vše bez 
nejmenší stopy hmotného opojení.“

Pán plně podporuje své ryzí oddané 
a postupně je vede cestou oddané doko-
nalosti. Jako vůdce svých oddaných na-
konec udělí vytoužený výsledek oddané 
služby a odevzdá se jim. Díky bezpříčin-
né milosti mohou oddaní vidět Pána tváří 
v tvář, a tak jim pomáhá dosáhnout nej-
vyšší duchovní planety, Gólóky Vrindáva-
ny. Jako stvořitel může svému oddanému 
poskytnout všechny kvalifi kace potřebné 
k tomu, aby Ho oddaný nakonec dosáhl. 
Pán je příčina všech příčin, a protože ne-
existuje nic, co by bylo Jeho původem, je 
On sám původní příčinou všeho. Těší se 
proto sám ze sebe projevováním své vlast-
ní vnitřní energie. Vnější energii nepro-
jevuje osobně. Expanduje se do puruša 

inkarnací a v těchto podobách udržuje 
hmotné projevení.

Živé bytosti jsou rovněž rozlišené expan-
ze samotného Pána. Protože některé z nich 
touží být pány a napodobovat Nejvyššího 
Pána, dovolí jim vstoupit do kosmického 
výtvoru a umožní jim, aby plně využily 
svého sklonu k panování nad přírodou. 
Následkem přítomnosti Jeho částí, živých 
bytostí, je celý jevový svět v pohybu akce 
a reakce. Takto je živým bytostem dána 
možnost k vládě nad hmotnou přírodou, 
avšak konečným vládcem je Pán ve svém 
úplném aspektu Paramátmy, Nadduše, jed-
ním z purušů.

Mezi živou bytostí (átmá) a vládnoucím 
Pánem (paramátmá) – duší a Nadduší, je 
tedy propastný rozdíl. Paramátmá řídí 
a átmá je řízena, proto nemohou existovat 
na stejné úrovni. Jelikož Paramátmá plně 
spolupracuje s átmou, je stálým společní-
kem živé bytosti.

Pánův všeprostupující aspekt, jenž exis-
tuje za všech okolností při bdění a spánku 
i v potenciálních stavech, ze kterých se 
rodí džíva šakti, živá síla v podobě pod-
míněných i vysvobozených duší, je znám 
jako Brahman. Protože Pán je počátkem 
Paramátmy i Brahmanu, je také počátkem 
všech živých bytostí a všeho, co existuje. 
Kdo to ví, začne se ihned věnovat odda-
né službě Pánu. Čistý oddaný s plným 
vědomím Pána na Něm lpí srdcem i duší, 
a kdykoliv přijde do společnosti podob-
ných oddaných, věnují se výhradně uctívá-
ní Pánových transcendentálních činů. Ti, 
kdo nejsou tak dokonalí jako čistí oddaní, 
a ti, kdo realizovali jen aspekty Brahmanu 
nebo Paramátmy, nemohou docenit čin-
nosti dokonalých oddaných. Čistým odda-
ným Pán vždy pomáhá tím, že jim sděluje 
do srdcí potřebné poznání, a tak se díky 
Jeho zvláštní přízni rozptýlí veškerá tem-
nota nevědomosti. Filozofové a jógíni si to 
však nejsou schopni ani představit, proto-
že jsou více méně závislí na své vlastní síle. 
V Katha Upanišadě se píše, že Pána mohou 
znát pouze ti, které si oblíbí, a nikdo jiný. 
Takovouto zvláštní přízeň prokazuje Pán 
pouze svým čistým oddaným. Šrí Íšópani-
šad tedy poukazuje na Pánovu přízeň, jež 
je mimo dosah brahmadžjóti. ❧

ÍšópanišadÍšópanišad
púšann ékaršé jama súrja prádžápatja vjúha rašmín samúha

tédžó jat té rúpan kaljánataman tat té pašjámi
jó ‘sáv asau purušah só ‘ham asmi

Š
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JAK JSEM PŘIŠELJAK JSEM PŘIŠEL
do hnutí pro vědomí Krišnydo hnutí pro vědomí Krišny

S hnutím pro vědomí Krišny a se 
Šrílou Prabhupádou jsem se 
seznámil, když jsem poprvé obdržel 
výtisk Bhagavad gíty takové, jaká 
je. Někdy se mě lidé ptají: „Kdy 
jste se poprvé setkal se Šrílou 
Prabhupádou?“ A moje odpověď 
vždy je: „Poprvé jsem se setkal se 
Šrílou Prabhupádou na podzim roku 
1972.“ A to proto, že tehdy jsem 
dostal svou první Bhagavad gítu 
takovou, jaká je.

To bylo mé první setkání se Šrílou 
Prabhupádou, když jsem si kou-
pil Bhagavad gítu takovou, jaká 

je, v knihkupectví. Samozřejmě, fyzicky 
jsem ho poprvé uviděl v březnu 1975. Byl 
jsem již jeho žákem s druhým zasvěcením 
a poprvé jsem ho uviděl poté, co jsem při-
jal první i druhé zasvěcení, aniž bych ho 
fyzicky viděl. Mé první setkání však bylo 
čtení Bhagavad gíty takové, jaká je.

Tehdy jsem žil ve Washingtonu, D.C. Byl 
jsem samostatně výdělečně činný. Byl jsem 
tesař a obvykle jsem pracoval na přestavbě 
budov. Bylo mi dvacet let a velmi jsem 
se zajímal o východní fi lozofi i a četl jsem 
mnoho knih, které byly v šedesátých a se-
dmdesátých letech populární, a to zejména 
v generaci hippies. Již během dospívání 
jsem se zajímal o východní fi lozofi i, četl 
jsem samostatně mnoho knih pro studium 
na škole a na univerzitě. Byl jsem tedy vy-
staven různým druhům východní fi lozofi e 
a velmi mě zajímalo najít fi lozofi i, která by 

byla sama o sobě v souladu s mými život-
ními aspiracemi – ačkoliv v tom období 
mého života jsem nevěděl, o jaké jde. Jedi-
né, co jsem věděl, bylo, že hledám něco, co 
by bylo v souladu s tím, co jsem si myslel, 
že by mě učinilo šťastným.

Studoval jsem různé fi lozofi e
Zjistil jsem, že jsem velmi vnímavý mla-

dík a že každá fi lozofi cká kniha, kterou 
jsem právě četl, se v té době stala mojí 
fi lozofi í, dokud jsem nepřečetl jinou fi lo-
zofi ckou knihu. Jakmile jsem přečetl jednu 
knihu, hovořil jsem o té fi lozofi i, o tom au-
torovi, a snažil jsem se tato učení přijmout, 
a když jsem přečetl další knihu, přijal jsem 
tu fi lozofi i s jejím učením.

Postupně jsem začal zažívat jistý vnitřní 
konfl ikt, když jsem zjistil, že mezi těmito 
různými fi lozofy a jejich závěry existují 
rozpory, a situace se stala ještě obtížnější, 
když jsem si koupil Bhagavad gítu takovou, 
jaká je, protože jsem již měl trochu skepsi 
ohledně toho, co bude mou novou fi lozofi í 
a jakým novým rozporům mám nyní čelit.

Bydlel jsem ve Washingtonu, D.C., na 
Connecticut Avenue. Šel jsem do Brentano-
va knihkupectví a okamžitě jsem zamířil do 
oddělení východní fi lozofi e a pododdělení 
jógy. Hledal jsem knihu o józe. Bral jsem 
do ruky různé knihy a díval se na ně a pak 
jsem uviděl Bhagavad gítu takovou, jaká 
je, Šríly Prabhupády, kterou vytiskla fi rma 
Macmillan v roce 1971. Okamžitě jsem ji 
otevřel na stránce, kde jsem uviděl obrázek 
jógího sedícího v meditaci, a obrázek uka-

zoval duši procházející tělem a opouštějící 
tělo a odcházející na neznámé místo.

Považoval jsem ji tedy za velmi zajíma-
vou knihu o józe, i když jsem v té době 
přemýšlel o jiném druhu jógy. Nějak mě 
ta kniha přitahovala a koupil jsem si ji za 
cenu uvedenou na zadní straně. O dvacet 
let později jsem zjistil, že ta kniha nikdy 
nebyla součástí inventáře toho knihkupec-
tví. Zjistil jsem od jednoho oddaného, kte-
rý tu knihu položil na regál toho knihku-
pectví, že ji tam dal. Jméno toho oddaného 
je Dámódara dása. Chodíval do různých 
knihkupectví a jednoduše zanechával 
Prabhupádovy knihy na regálech a já jsem 
byl ten, kdo si vzal jeden výtisk, který byl 
v tom knihkupectví ve Washingtonu, D.C.

Přistála u mě Bhagavad gítá
Samozřejmě, že knihkupectví nemělo 

žádné výhrady nechat mě zaplatit cenu 
té knihy, protože byla uvedena na zadní 
straně. Tímto způsobem jsem našel tuto 
knihu v knihkupectví, ale vlastně mi tak 
byla předána.

Později jsem si vzpomněl na jeden citát 
Šríly Prabhupády, nemohu si vzpomenout, 
který rok to byl, ale Prabhupáda řekl, že 
jeho knihy jsou jako torpéda, protože ni-
kdy nevíte, kde přistanou. Uvědomil jsem 
si, že to určitě platí v mém konkrétním 
případě, že tento oddaný nevěděl, kde ta 
kniha přistane, ale nějak přistála u mě 
a začal jsem ji číst.

Když jsem tedy přečetl úvod, pomyslel 
jsem si: „To není ten druh knihy, který 
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jsem si myslel, že kupuji, ale zní to dobře.“ 
Tak jsem se rozhodl, že si ji přečtu. Jak 
jsem říkal, pracoval jsem v té době na 
opravách domů a vracel se z práce večer. 
Každý večer jsem přečetl několik stránek 
Bhagavad gíty takové, jaká je, a pokračoval 
v tom, dokud jsem ji nedočetl. Trvalo mi 
to pár měsíců.

Po dočtení jsem uvažoval, že se tato kni-
ha zdá být trochu jiná než jiné fi lozofi cké 
knihy, které jsem četl. Její argumenty jsou 
velmi přesvědčivé a velmi praktické, ale 
zdá se, že vyžadují úroveň závazku, na 
kterou ještě nejsem připraven, protože na 
mnoha místech v Bhagavad gítě takové, 
jaká je, jsem v Prabhupádově komentáři 
četl, že Krišna je Nejvyšší Pán a chce abso-
lutní odevzdání se Mu.

Rezonovala v mém srdci
Shledal jsem to trochu svazujícím, pro-

tože jsem byl zvyklý na nezávislý životní 
styl. Proto jsem řekl: „Filozofi e v této kni-
ze vypadá hezky, ale myslím, že ji položím 
na polici a vrátím se k ní někdy jindy.“

Ale pak jsem zjistil, že celý můj pohled 
na svět byl ovlivněn, o čemž jsem nevěděl. 
Všude, kam jsem se podíval, a všechno, co 
jsem dělal, nějakým způsobem ta slova, 
která jsem četl v Bhagavad gítě takové, 
jaká je, rezonovala v mém srdci. Zjistil 

jsem, že prostě nedokáži vidět věci stej-
ným způsobem, jak jsem je viděl předtím. 
V jednom okamžiku jsem si myslel, že 
bych měl zapomenout úplně na všechno, 
co jsem v té knize četl, ale nepustila mě. 
Byla to síla mimo mou kontrolu. Tehdy 
mi to nebylo známo, ale to mě volal Šríla 
Prabhupáda, protože jak jsem si postupně 
uvědomil, když člověk čte nebo slyší něco, 
co pronesou rty čistého oddaného Pána, 

pokud hledá pravdu, dostane potvrzení 
v srdci, že slova, která slyší, jsou pravdivá.

Když někdo dostane v srdci potvrzení 
o něčem, co je naprosto pravdivé, je vel-
mi obtížné se toho vzdát. Pokud by Šríla 
Prabhupáda sám nebyl oddaným služební-
kem Pána Krišny, pak by jeho komentáře 
neměly tuto sílu. Chápeme ale, že vzhle-
dem ke své plné odevzdanosti stejnému 
učení, které pronesl sám Krišna, jeho slova 
měla sílu. Proto tato slova vstoupí do ucha 
a do srdce a pak se osobě v srdci dostane 
potvrzení od Nejvyššího Pána.

Když poselství čistého oddaného vstoupí 
do srdce, co udělá? Vytvoří zjevení v srdci 
té osoby – tato osoba ve skutečnosti získá 
daršan. Protože byl tak transparentní ve 
své prezentaci vědomí Krišny jak v pří-
padě Bhagavad gíty, tak v přednáškách 
žákům, zjevení o odevzdání se probudilo 
v srdci každého, kdo od něho vyslechl, že 
následování jeho slov je stejně dobré jako 
následování Krišnových slov. Že služba 
jeho touhám je stejně dobrá jako služba 
Krišnovým touhám. Neliší se.

Samozřejmě, že to vyžaduje víru, a vzpo-
mínám si na některé výzvy, které jsem 
zažil v raných dobách, kdy jsem byl po-
prvé vystaven učení Bhagavad gíty. Jedna 
z otázek, které jsem si v nitru vždy kladl, 
a vzpomínám si na ta slova velmi živě, kdy 

jsem se ptal sám sebe: „Jak mohu poznat, 
jestli mě balamutí?“

Balamucení znamená, že mě někdo 
podvádí. Vzpomínám si, že jsem si vždy 
kladl tuto otázku, jak mám vědět, že mě 
nebalamutí? A nedokázal jsem si na ni ni-
kdy sám odpovědět. Nevěděl jsem to. Ale 
věděl jsem jednu věc, že se všechno zdálo 
být logické. Všechno se zdálo být velmi 
přesvědčivé a všechno připadalo jako lepší 

návrh než všechno, co jsem tehdy dělal. 
Zdálo se mi, že mě Prabhupáda táhne za 
provaz. Byl o krok přede mnou a tak nějak 
mě táhl, protože to bylo přitažlivé a dávalo 
mi to pocit smyslu a naděje. Zdálo se mi 
to lepší než to, co jsem tehdy měl. Samo-
zřejmě, že se někdo může podívat na to, co 
jsem tehdy měl, a říci: „Hej, nebylo to tak 
špatné.“ Kdybych vám řekl, co jsem tehdy 
měl, pravděpodobně byste o mně získali 
jiný dojem. Neměl jsem hodně bohatství, 
ale prakticky jsem měl všechno, co by 
člověk mohl chtít, na někoho, kdo vyrostl 
v generaci šedesátých let v kultuře hippies 
v Americe. Ve skutečnosti jsem měl vnější 
podobu hippieho.

Měl jsem všechno
Měl jsem velmi dlouhé vlasy až na zadek 

a byl jsem opravdu součástí té kontrakul-
turní revoluce, nechtěl jsem být součástí 
systému, ale snažil jsem se vydělat peníze 
svým způsobem. Proto jsem se označoval 
za osobu samostatně výdělečně činnou. 
Nechtěl jsem pro nikoho pracovat. Pra-
coval jsem pro sebe a práci jsem získával 
jednoduše tím, že jsem chodil do domovů 
různých lidí a na jejich žádost jsem tam 
udělal nějakou rekonstrukci.

Protože jsem v té době měl jednu vlast-
nost, že jsem byl upřímný, lidé na mně 

viděli, že jsem upřímný, ni-
kdy jsem neměl nedostatek 
práce. Nikdy jsem neměl 
nedostatek příjmu. Měl 
jsem vše, co jsem potřebo-
val. Měl jsem kytaru; měl 
jsem psa, přítelkyni. Vlast-
nil jsem auto. Měl jsem 
všechno, o co každý v těch 
letech mohl usilovat.

Po přečtení Prabhupá-
dovy Bhagavad gíty jsem si 
však uvědomil, že nemám 
vše, protože jsem si uvě-
domil, že i když z vnějšího 
pohledu mám vše, co bych 
mohl chtít, přesto jsem 
neměl klid a spokojenost. 
Prabhupáda zdůrazňoval 
tento bod v Bhagavad gítě 
a mnoho veršů v Bhagavad 
gítě mluvilo o tomto bodu 
nutnosti klidu.

Zvlášť si pamatuji, jak 
jsem četl ten verš ve druhé kapitole Bhaga-
vad gíty, kdy Krišna řekl, jak nemůže exis-
tovat žádné ště stí, pokud není klid. Tento 
verš mě velmi ovlivnil, stejně jako mnoho 
dalších veršů a komentářů v Bhagavad gítě. 
Bhagavad gítá tedy pro mě očividně hodně 
znamenala, protože to byl můj první kon-
takt se Šrílou Prabhupádou, a po dočtení 
Bhagavad gíty takové, jaká je, jsem napsal 
do Bhaktivedanta Book Trustu a koupil 

Ta slova, která jsem četl v Bhagavad gítě, rezonovala v mém srdciTa slova, která jsem četl v Bhagavad gítě, rezonovala v mém srdci
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si další knihy od stejného autora. Jediné 
knihy, které byly v té době k dispozici, byly 
Bhagavad gítá taková, jaká je, kniha Krišna 
a první zpěv, první díl Šrímad Bhágavata-
mu. Žádný z ostatních dílů Bhágavatamu 
nebyl v té době vydán. Koupil jsem 
si Krišnu, Nejvyšší Osobnost Božství, 
a začal jsem číst i tyto knihy. Když 
jsem je dočetl, uvědomil jsem si, že 
teď musím něco udělat. Po dočtení 
těchto tří knih jsem se chystal poprvé 
navštívit chrám Hare Krišna. Jel jsem 
asi sto šedesát kilometrů a zaparkoval 
jsem auto před chrámem na North 
Beacon Street v Allstonu. Dlouhou 
dobu jsem hleděl na chrám, díval 
jsem se na ceduli na chrámu „Mezi-
národní společnost pro vědomí Kriš-
ny“ a seděl jsem tam asi hodinu. Pře-
mýšlel jsem: „Jestli tam vejdu, možná 
už nikdy nevyjdu ven.“ Tak jsem na-
startoval motor a vyrazil sto šedesát 
kilometrů zpátky na Cape Cod, kde 
jsem tehdy žil. Pravdivý příběh.

Duchovní svět
Uběhlo pár týdnů a řekl jsem si: 

„Opravdu musím jít do chrámu.“ Žil 
jsem s asi 12 lidmi. Byli jsme hippies. 
Všichni jsme měli psy. 12 lidí a 12 
psů. Také jsme nevěřili v uklízení po 
nich. Hippie život znamenal „Prostě 
to udělej“. Neexistovala v tom žádná 
organizace. Četl jsem knihy Šríly 
Prabhupády o vaření. Byli jsme všich-
ni vegetariáni. Stal jsem se vegetariánem 
dlouho předtím, než jsem četl Prabhupá-
dovy knihy. Neměli jsme s tím žádný pro-
blém, žili jsme spolu, ale přemýšlel jsem, 
že cokoliv uvařím, alespoň pro sebe, chtěl 
jsem, aby byla kuchyně čistá a chtěl jsem 
obětovat jídlo Krišnovi.

Ale pokaždé, když jsem vešel do kuchy-
ně, nikdo nikdy nemyl nádobí. Předtím, 
než jsem mohl něco uvařit pro Krišnu, 
musel jsem uklidit celou kuchyň a s 12 
lidmi žijícími společně je to spousta nádo-
bí. Ale já to prostě udělal. Někdy jsem se 
však hodně naštval. „Proč musím po všech 
uklidit, jen abych udělal jednoduchou oběť 
Krišnovi?“ Nic jsem neřekl, ale v nitru 
jsem byl velmi zklamaný. Jel jsem tedy do 
chrámu a tentokrát jsem měl dost odvahy 
do něj vstoupit.

Zazvonil jsem na zvonek. Dveře otevřel 
oddaný s jasným obličejem. Nikdy na něj 
nezapomenu. Vypadal tak blaženě. Za-
tímco jsem zvonil na zvonek, on pískoval 
stěnu a připravoval ji k malování. Přivítal 
mě a řekl: „Jak se jmenuješ?“ a já jsem mu 
řekl své jméno a proč jsem přišel. Pama-
tuji si, že první věc, která mě v chrámu 
zasáhla, byla vůně tyčinek. I když byla 
budova poněkud sešlá, byla bez poskvrnky 
čistá. Nikde jste neviděli ani smítko pra-

chu. Vůně tyčinek a čistá atmosféra všude 
a slyšel jsem oddané v dálce džapovat, 
myslel jsem, že jsem právě vstoupil do du-
chovního světa. Takový ohromující, zcela 
podmanivý zážitek. Když jsem vcházel do 

budovy, pomyslel jsem si: „Toto jsem hle-
dal tolik životů.“ Prabhupáda často říkával, 
že přítomnost Božstev, oddaných a oddaná 
služba přetvářejí celou atmosféru. Není 
to budovou. Je to oddaná služba konaná 
v té budově, která zahrnovala i úklid chrá-
mu. Pak jsem byl představen jednomu ze 
starších oddaných, který se mnou mluvil, 
protože viděl, že jsem očividně měl nějaký 
kontakt s knihami Šríly Prabhupády. Tak 
jsme seděli a mluvili asi čtyři hodiny a já 
jsem byl velmi, velmi ohromen jeho zna-
lostí fi lozofi e. Odpověděl na všechny mé 
otázky. Zeptal se mě, zda džapuji Hare 
Krišna. Řekl jsem „ne“ a on mě to naučil 
a dal mi mou první džapu. Pak jsem vzal 
džapu a začal ji používat tak, jak mi řekl.

Krišnova radost
Tato první zkušenost, první setkání 

v chrámu, na mě udělala hluboký dojem. 
I když jsem nechápal, co se se mnou 
děje, po mnoha letech jsem pochopil, 
proč Prabhupáda chtěl zakládat chrámy. 
Protože jsem měl jeho knihy, měl jsem 
Bhagavad gítu, Šrímad Bhágavatam, kni-
hu Krišna. Byl jsem připravený na další 
a Prabhupáda, protože věděl, že se to stane, 
když lidé čtou jeho knihy, že chtějí další, 
musí je někde získat. Jeho záměrem při 

zakládání chrámů bylo prostě získat tato 
místa pro lidi, aby přišli a byli vystaveni 
duchovní atmosféře, duchovnímu světu. 
Prabhupáda říkával, že naše chrámy jsou 
jako velvyslanectví duchovního světa. Na 

velvyslanectví jdete, abyste získali ví-
zum, abyste se dostali k dalšímu cíli.

Moje první návštěva byla prostě 
setkání. Atmosféra byla tak přitažlivá. 
Ale při mé druhé návštěvě pro mě 
Krišna měl plán. Myslel jsem si, že 
přijdu, posadím se a promluvím si 
o fi lozofi i jako předtím. Vešel jsem, 
pamatovali si na mne z mé předcho-
zí návštěvy, chvíli se mnou mluvili 
a pak mi jeden oddaný řekl: „Chtěl 
bys udělat nějakou oddanou službu?“ 
Velmi jsem toužil po oddané službě. 
Řekl jsem: „Ano, určitě.“ Pak přišel 
další oddaný a řekl: „Pojď se mnou.“ 
Vzal mě do zadní místnosti. Bylo 
po snídani a bylo tam jen umyvadlo 
s hromadou nádobí a on řekl: „Chtěl 
bys umýt Krišnovo nádobí?“ A já 
si pomyslel: „Ó ne! Znova? Co to je, 
vtip?“ Ale ve skutečnosti jsem si uvě-
domil, že ne, je to služba, a tak jsem 
řekl: „Dobře, udělám to.“ Tak velkou 
hromadu nádobí jsem nikdy předtím 
neviděl. Mytí nádobí v mé komunitě 
vypadalo vedle toho bezvýznamně. 
Začal jsem tedy umývat to nádobí 
a pak přišel další oddaný. Byl jsem 
trochu zklamaný. Nečekal jsem tako-
vou službu.

Podíval se na mě a s velkým úsměvem 
na tváři řekl: „Když myješ Krišnovo nádo-
bí, čistíš své srdce.“ Vzpomínám si na úpl-
nou proměnu vědomí, která se okamžitě 
odehrála v mém srdci.

Prostý výrok, prostá slova, ale celý můj 
postoj se zcela změnil o sto osmdesát 
stupňů. Umývání nádobí bylo tak blažené, 
tak radostné. Toto nádobí se stalo jakoby 
klenoty, diamanty. Cítil jsem, že leštím 
diamanty.

Bral jsem každou nádobu a velmi pečlivě 
ji pokládal na polici. Každá byla jako nové 
dobrodružství. Naprosto proměňující.

Začal jsem si uvědomovat, že všechno 
je vědomí. Je to Krišnovo nádobí a jeho 
mytí je pro Krišnovu radost. Kdy jsem 
při své cestě hmotným světem mohl mýt 
nádobí, které patřilo Bohu? Bylo to prostě 
ohromující. Když jsem všechno umyl, ze-
ptal jsem se oddaného, který mně dal mýt 
nádobí, jestli je na mytí nějaké další.

Řekl: „Ano, je, ale v kuchyni a do kuchy-
ně je dovoleno vstoupit pouze oddaným. 
Možná, že se jednoho dne staneš kvalifi -
kovaným a budeš moci jít umýt to nádobí 
v kuchyni.“ To bylo mé první setkání 
s oddanou službou po čtení knih Šríly 
Prabhupády. 

Dokončení příště ❧
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TAJNÉ ZBRANĚ 
pro rozdávání knížek
Abych řekl pravdu, žádné tajné 
zbraně nemám. Ale nedalo mi 
to a přemýšlel jsem o tajemství, 
které vězí za rozdáváním velkého 
množství knížek. A rád bych se 
podělil o to, co mi běželo hlavou.

Nejprve co se týká počtu rozdaných 
knih. Íšvara Čandra Prabhu je 
schopný rozdat 50, 60, 70 knih 

za tři hodiny. Mně se stává, že za hodinu 
nerozdám ani knihu. Mahéša Prabhu, 
který se od něho učil rozdávat knihy na 
marketech, říkal, že to tak má pořád. Tam 
je potřeba se dotazovat.

Co se týká stálosti, musím zmínit 
Madhusúdana Prabhua. Většinou chodí 
rozdávat na Anděla. Těsně u výstupu z me-
tra. Tam je pořádný proud lidí. Normální 
člověk tam nemůže ani projít, aniž by byl 
rozrušen. Mahéša Prabhu tam nedávno 
zkoušel rozdávat asi hodinu nebo dvě a ří-
kal, že to tam vůbec nejde, a déle to tam 
už nevydržel. Já jsem se tam ani neodvážil. 
Madhusúdan Prabhu tam rozdává už roky. 
Nevím ani kolik, ale tomu říkám opravdo-
vá stálost. Oddaní často rádi mění místa, 
protože to je dobré pro mysl. Po celé České 

republice potkávám lidi, kteří znají toho 
mnicha z Anděla. On tam dělá víc, než jen 
rozdává knihy! A když jsem u něj byl na-
posled, tak mi pokorně řekl, že se ode mě 
jednou bude muset učit stálosti.

Když chce člověk začít rozdávat knihy, 
mohl by se zeptat Muni Priji Prabhua. 
Věnuje se tomu a studuje, co je pro začá-
tečníka nejlepší, různé taktiky, techniky, 
pomůcky. 

Když pak chce pokračovat, tak Rádhá-
vallabha Prabhu může dokonale popsat 
meditaci a postup na postupné rozdávání 
knih od jedné malé knihy až po velké 
sety Šrímad Bhágavatamu. Navíc přidá 
příklady ze života a vše doplní o fi lozofi i 
z Bhagavad gíty. Takže mysl snadno tento 
postup přijme a pak už to stačí jen udělat.

Níla Mádhava Prabhu dokonale popíše 
motivace, náladu, meditace, zkrátka coko-
liv ohledně rozdávání knih. Těžko se mi to 
popisuje, protože je tak pokorný, že jen se 
snažit o něm cokoliv napsat dá zabrat.

No a když chce někdo vydržet na san-
kírtanu celý život, tak musí jít za Satja Ká-
ranou Prabhuem. On nejen poradí, jak to 
udělat, ale myslím, že člověka i dotlačí do 
stavu vědomí (když se nechá), ve kterém 
to tak bude chtít dělat.

Sankírtan Prabhu může zařídit všechno 
potřebné a udělat patřičné aranžmány, aby 
člověk mohl na ulici chodit každý den.

Manidhar Prabhu bude s radostí vyprá-
vět o sankírtanu celé hodiny. Rozdávali 
100 knih denně celé roky. Jezdili po Ně-
mecku a denně nachodili desítky kilome-
trů (klidně i 50). Byli tak pohroužení do 
sankírtanu, že když se vrátili z travellingu, 
nosili celý víkend knihu u sebe a modlili 
se k Božstvům, aby byli zplnomocněni 
k rozdávání. A ty podmínky, ve kterých 
jezdili... My dnes máme v autech pětihvěz-
dičkové hotely v porovnání s nimi. (Taky 
to odnášeli zdravotně)

A ještě mě napadá jedna věc. Jezdím 
po republice a mluvím s lidmi. Dá se říci, 
že skoro všichni, kdo nás znají, tak znají 
farmu Krišnův dvůr – buď se tam chys-
tají nebo už tam byli. Já toho moc nevím, 
ale jakým kazatelským přínosem farma 
je, to jen těžko chápat... tolik lidí ji zná… 
Opravdu nepřeháním.

Samozřejmě oddaní v Lužcích udělali 
a dělají tolik práce, že to je taky velmi cítit. 
Jezdíme do rozdílných zón, tak to není ni-
jak propálené. Ale třeba v Pelhřimově jsem 
potkal pána a on si vzal Bhagavad gítu. Byl 
velmi nadšený díky setkání s Patitou Páva-
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Je to opravdu milost, že můžu tuhle službu dělatJe to opravdu milost, že můžu tuhle službu dělat
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nou Prabhuem. Pokora Džaj Kéšavy Prab-
hua jistě inspiruje nejen mě… a výsledky 
Phálguny Gaury Prabhua vnáší milou sou-
těživost do našeho snažení.

A když nás někdo nezná z farmy nebo 
knih, tak říkají: „Jó... Vás jsem potkal ten-
krát tam a tam. Měli jste ten vůz a voly.“ 
Oni na to nemůžou zapomenout. To už 
jsou roky, ale oni to tam pořád mají.

Nebo: „To byl moc krásný festival v Praze.“
„Myslíte Ratha játru?“
„Jo, tak nějak se to jmenovalo.“ – Tohle 

taky slyším často. To je taková vyšší úroveň 
sankírtanu. Na jednoho rozdavače knih 
klidně mohou rychle zapomenout, ale jak 
může člověk zapomenout na Ratha játru? 
Pán Džagannáth, kírtan, vůz, spousty od-
daných… Nikdy nezapomenou… Občas 
se dostanu na ulici a snažím se tam rozdat 
nějakou knihu, ale jsem hodně „space out“ 

– stává se mi, že málo spím nebo jsem 
mimo při sádhaně a pak se to odrazí na 
ulici, jindy se zase bojím policajtů, nebo 
se bojím zvonit na zvonky, když jdu ode 
dveří ke dveřím, nebo se prostě jen bojím 
komunikace s lidmi.

Někdy jsem tak moc mimo, že si říkám, 
co na té ulici vlastně dělám. A chápu, že 
to je opravdu jen milost oddaných, gurua 
a Krišny, že můžu tuhle službu dělat (nebo 
jakoukoliv jinou). Taky vidím, že s tím 
může být kdykoliv konec. Tolik oddaných 
rozdávalo tolik knih… a kolik jich rozdává 
dnes? To je něco, čeho se opravdu bojím. 
Bojím se, že nebudu moci chodit rozdávat 
knihy. Že udělám přestupky, onemocním, 
zpychnu, nebo cokoliv, těch důvodů může 
být spousta a skoro každý den vidím, že 
na té ulici nemám co dělat. To je Krišnova 
služba. Je to opravdu vznešená služba a já 
ani moc nevím, co se při rozdávání knih 
děje. Myslím, že Krišna se na to často už 
ani nemůže dívat, jak jsem mimo, a tak 
vezme do svých rukou celou situaci. Já se 

jen modlím, ó Krišno, prosím pomoz mi! 
Jsem zmatený, bojím se lidí a nevím co jim 
mám říkat. Krišno, prosím pošli mi člově-
ka, který si vezme knihu. Krišno, prosím 
pomoz. Krišno prosím.

A pak na to zapomenu. Zapomenu na 
všechno. A už existuje jen ten člověk, kni-
ha a příspěvek. Všechno se vyčistí. Já vlast-
ně ani nic nedělám. Ono se to nějak děje. 
Jedna kniha venku, druhá kniha venku. 
Třetí kniha venku. A pak přijde myšlenka. 
To jsem ale pěkně rozdal. A je konec.

Zase začnu přemýšlet nad únavou, hla-
dem, žízní a dalšími smyslovými požitky 

… jsem space out. Knihy nejdou ven a lidi 
na mě křičí… „Běž si umejt nohy!“ „Jdi do 
práce!“ „Jdi s tím do pr…“ A to mě očistí… 
Aha, já vlastně nerozdávám. Krišno, pro-
sím pomoz mi. 

A pak nejdou knihy ven, ale lidi na 
mě nekřičí. Smějí se. Každému slovu 
a pohybu, úsměvu, čemukoliv. Dokonalé 
výměny. Lidi odcházejí ze setkání šťastní. 
Někdy si vezmou knihu a jindy ne. Ale 
vždycky se smějí. 

Pak skončí den a já spočítám počet roz-
daných knih. To číslo řeknu Mahéšovi a on 
to pošle oddaným. Někdy se mě oddaní 
potom ptají, jak to děláš, že rozdáváš tolik? 
Nebo jsou jen upřímně šokováni. Řeknu 
jen, to byl Krišna. Oni se znovu zeptají, ale 

Hare Krišna! 
Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi, všechna sláva Šrílovi Pra-
bhupádovi.
Maratón Šríly Prabhupády je každoroční celosvětový festival pro po-
těšení Jeho Božské Milosti A. Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády, 
zakladatele Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny. Osoby, které 
jsme věčně zadluženi. 
Je zde jedinečná příležitost zapojit se od 27. listopadu do 24. prosince 
do tohoto festivalu šíření milosti Pána Šrí Krišny. Když se budeme sna-
žit předat milost Pána Šrí Krišny Čaitanji Maháprabhua a Šríly Prabhu-
pády ostatním, zcela jistě se i nějaké kapky milosti dostanou také k nám 
do našich životů. Milost Pána Čaitanji a Pána Nitjánandy je ve skuteč-
nosti esence našeho života. Je to zdroj našeho duchovního života, je to 
jeho výživa a dává smysl našemu duchovnímu životu.
Udělejme něco pěkného pro ostatní a dopřejme jim možnost nektaru 
v podobě knih Šríly Prabhupády. Zbavme se svého sobectví a našich 
malých problémů, dělejme vaišnava sévu, staňme se džíva dajá a získej-
me náma ruči. Jestli máme jakékoliv problémy v našich životech a chce-
me se jich zbavit, zde je příležitost.
Bhaktivaibhava Svámí říká: „Udělejte něco pro Krišnu a požehnání při-
jde samo.“
Šríla Prabhupáda mahá patita pávana kí džaj!

Váš služebník Džaj Kéšava dás

PRABHUPÁDŮV 
MARATÓN 2017

Milost Pána Čaitanji a Pána Nitjánandy je esence našeho životaMilost Pána Čaitanji a Pána Nitjánandy je esence našeho života
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ty se necháváš použít. To už 
nedokážu vysvětlit. 

Čím víc toho dělám já, 
tím jsem na tom hůř. Knihy 
nejdou ven, mysl je zasek-
nutá na nesmyslných myš-
lenkách. Nejsem šťastný. 
A když mi Krišna dá mož-
nost na sebe zapomenout, 
přichází takový nektar, že 
není možné se nesmát. Lidé 
nadávají a já se směji. Oni 
se taky začnou smát. A toto 
se opakuje stále dokola. 

Občas jsem mimo, a to 
znamená, že myslím na 
sebe. Občas myslím 
na Krišnu, a pak jsem 
šťastný. Jen to neumím 
ovládat a myslím, že to 
ani nejde. Myslím, že je 
to Krišnova milost. Mi-
lost duchovního mistra. 
Milost vaišnavů. 

Skoro každý den se 
bojím jít na ulici. Co 
mě tam bude čekat. Ani 
nevím, čeho se bojím, 
prostě jen májá tlačí. Ně-
kdy mi pomůže Krišna 
knížka, jindy mi po-

může Double IT nebo maily od Vidžaje 
prabhua, sanga oddaných, lekce od Šríly 
Prabhupády, lekce od Gurua Mahárádže, 
vzpomínky na pěkný festival nebo to jen 
neřešit. A někdy nepomůže nic a to mi 
dává upřímnost do modlitby. Krišno, pro-
sím pomoz mi.

Dlouhodobě se bojím, že už tam nebu-
du moct chodit, a tak se modlím. Ó drazí 
vaišnavové, drazí čtenáři a zvláště vy, kteří 
chodíte rozdávat knihy. Vás má Krišna 
nejraději ze všech. Odpusťte mi všechny 
mé vědomé i nevědomé přestupky. Prosím 
pomozte mi (pomodlete se za mě), abych 
mohl sloužit Krišnovi a nikdy na Něho ne-
zapomenul, prosím. ❧

VZNIKL NOVÝ BLOG
sankirtanovepribehy.blogspot.com 
nebo na facebooku 
Sankírtanové příběhy
s česky přeloženými příběhy ze 
sankírtanu od Vidžaje Prabhua.
Kdokoliv by chtěl pomoci 
s překládáním, může kontaktovat 
Antardvípa Prabhua  
antardvip.kks@gmail.com

Myslím, že je to Krišnova milost. Milost duchovního mistra. Milost vaišnavů.Myslím, že je to Krišnova milost. Milost duchovního mistra. Milost vaišnavů.

Někdy nepomůže nic a to mi Někdy nepomůže nic a to mi 
dává upřímnost do modlitby. dává upřímnost do modlitby. 

Krišno, prosím pomoz mi!Krišno, prosím pomoz mi!
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1. Vždy mít s sebou malou knihu v kabelce, tašce nebo batohu. 
Tímto způsobem může konverzace kdykoliv směřovat ke 
Krišnovi, můžete pak knihu vytáhnout, i když jen abyste jim 
ukázali obrázek.

2. Nechte knihy v čekárnách, v kanceláři lékaře, v prádelně nebo 
na místě, kde lidé musí čekat a můžou si rádi něco přečíst. 
Napište nebo otiskněte v knize „Prosím vezměte si“ nebo 

„Dárek zdarma“.
3. Dejte knihy lidem, kteří přicházejí k vám domů něco opravit 

nebo doručit.
4. Dejte knihy jako dárky pro každou příležitost, jako jsou naro-

zeniny, výročí svatby, různá setkání, návštěvy, promoce apod.
5. Zeptejte se v místním indickém, asijském nebo jakémkoli ob-

chodu, jestli by vystavili a prodávali vaše knihy.
6. Darujte knihy do místní knihovny.
7. Zeptejte se místních prodejen zdravých potravin, jestli budou 

vystavovat a prodávat knihy.
8. Požádejte místní prodejny s dováženým zbožím nebo New 

Age prodejny, jestli budou vystavovat a prodávat knihy.
9. Objednejte stánek na místních trzích nebo událostech.
10. Položte deku s knihami na trávu v místním parku a zpívejte 

kírtany, abyste přilákali lidi.
11. Prodávejte knihy v knihkupectví.
12. Nabídněte místním knihkupectvím knihy k prodeji.
13. Rozdávejte knihy spolupracovníkům.
14. Dejte knihy rodinným příslušníkům.
15. Dejte knihy přátelům a/nebo spolužákům.
16. Jděte na události, kde se shromažďují velké davy lidí.
17. Věnujte trochu času hovorům s lidmi v obchodě s knihami, 

v sekci, kde se prodávají knihy se spirituální nebo nábožen-
skou tematikou.

18. Pokračujte v harináma sankírtanu a rozdávejte knihy lidem, 
kteří se zastaví.

19. Oslovte ty, kteří čekají na autobusových stanicích, podcho-
dech, vlakových nádražích.

20. Rozdávejte knihy obchodníkům, u kterých pravidelně naku-
pujete.

21. Získejte povolení mít stoleček s knihami na ulici.
22. Jděte ode dveří ke dveřím.
23. Poohlédněte se po jógových nebo podobných klubech na 

místní univerzitě. Pokud neexistuje, jeden založte.
24. Navštivte centra jógy ve vaší komunitě. Zeptejte se, zda zde 

můžete vystavit knihy nebo udělat program.

25. Rozdávejte prasádam a vystavte knihy. Platí, že „Čím víc vy-
stavíš, tím víc rozdáš“.

26. Darujte knihy k umístění v hotelových pokojích.
27. Požádejte zkušeného distributora knih, aby vás vzal s sebou 

rozdávat knihy.
28. Když jedete vlakem v Indii, připojte se k místní sankírtanové 

skupině rozdávající ve vlaku.
29. Udělejte si kamaráda pro distribuci knih. Domluvte se, že 

jednou týdně budete společně rozdávat knihy.
30. Zeptejte se lidí, kteří pracují v obchodech, jestli by chtěli 

knihu.
31. Zapojte vlastníky fi rem (zejména Indy) a zeptejte se, zda by 

chtěli nakupovat knihy pro své zaměstnance.
32. Začněte rozdávat ze stolečku v univerzitním nebo kolejovém 

kampusu.
33. Kdykoli rozdáváte na ulici knihu, tak i když si dotyčná osoba 

knihu nevezme, zůstaňte přátelští a mějte sladký úsměv. Když 
jsou s vámi lidé potěšeni, vrátí se znovu.

34. Můžete distribuovat knihy na webových stránkách 
Vsezaodvoz, Aukro, Bazoš, Sbazar, Mimibazar, Hearth.net, 
E-bay, Amazon nebo na podobných.

35. Rozdávejte prostřednictvím letáčků. Vytvořte a distribuujte 
letáky, které mají webovou stránku Krishna.com (nebo míst-
ní chrámový obchod). Dejte na něj obrázky, citáty, telefonní 
číslo, webové stránky a e-mail.

36. Berte si e-maily od lidí a „neprodávejte“ knihy, ale informujte 
a inspirujte je ke koupi.

37. Když příště někam poletíte – stačí dát pár knih do kapes na 
sedadlech. Další skupina cestujících bude příjemně překvape-
na.

38. Nechte knihy na stolcích pro časopisy v recepcích podniků, 
kanceláří a dalších zařízeních.

39. Nemůžete-li distribuovat knihy sami, pomozte někomu, kdo 
už rozdává, můžete nakoupit knihy pro jeho rozdávání (spon-
zorovat je).

40. Pomozte oddaným, kteří chtějí distribuovat knihy tím, že za 
ně převezmete jejich chrámové služby atd.

41. U některých telefonních společností můžete získat seznamy 
adres. Můžete si vybrat libovolné městečko, které by nikdy 
nemělo možnost vidět oddané, nebo byste chtěli převzít zod-
povědnost za určitou část většího města. Odložte malou část 
měsíčního příjmu a každý měsíc pošlete na tyto adresy něko-
lik knih, dokud nepokryjete vybranou oblast.

42. Začněte s prodejem koláčů nebo sušenek, v práci nebo ve 
městě, a do každého příspěvku za prasádam zahrňte náklady 
na „bezplatnou“ knihu jako dárek.

JEDNODUCHÝCH ZPŮSOBŮ
jak pomoci šířit další knihy!

Velmi dobré tipy na rozdávání knížek 
Můžete vyzkoušet jeden, několik nebo všechny...42 
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Ve vesmíru není víc inspirující a tajemnější místo než kopec 
Góvardhan ve Vradža mandale. Zjevně se to šíří světem, 
protože teď, v průběhu měsíce Kártik, sem přicházejí 
milióny poutníků na parikramu. Parikrama doslovně 
znamená  jít kolem, obcházet. Jenom díky milosti vaišnavů 
jsem měl možnost pobývat chvíli na tomhle kouzelném 
místě, pod ochranou Bhaktivédanta ášramu umístěného 
na úpatí kopce Góvardhan, který řídí Jeho Milost Kéšava 
Bharati Dás Gósvámí. 

Pro své očištění jsem si zapsal několik poznámek. Tady jsou ty dneš-
ní: Vzácný prach, který pokrývá nohy poutníků obcházejících kopec 
Góvardhan, je prach Čintámani. Jediné zrníčko tohoto prachu má větší 
hodnotu než všechno bohatství materiálního světa. 

Jen si povšimněte různorodosti poutníků přicházejících na pochod 
kolem Góvardhanu! Odhodlaný a tichý sádhu zavinutý do poletující-
ho šafránového roucha s pohledem pevně upřeným vpřed. Vydává se 
na tuto cestu každý den, takže zná každý oblázek, strom nebo krávu, 
protože kolem procházel už mnohosetkrát předtím. Ctihodná paní jde 
se dvěma mladšími ženami a spolu zpívají písně pro potěšení Girirád-
že. Vypadají, jako by kolem kopce jen pluly na vlnách svých vlastních 
zbožných hlasů.

Hospodář s tmavě hnědou kůží, v hnědých kalhotách a umazané ko-
šili, s uhlazenými černými vlasy kráčí hrdě přes most se svou manžel-
kou a dětmi v závěsu. Děti vypadají také vznešeně, i když se snaží udr-
žet tempo, dělajíce dva kroky s každým jedním svých rodičů. Matka 
oděna v sárí odhodlaně nese tašku s láhví vody a sušenkami a možná 
nějakým dalším občerstvením.

Sádhu na cestě, zahalen jenom v šafránovém lungí, klečí před jed-
noduchým oltářem Rádhy a Krišny. Před ním je hromádka hladkých 
oblázků, občas se sádhu náhle natáhne dopředu, svaly na zádech mu 
zahrají, jak přiloží na hromádku další kámen. Od vonné tyčinky za-
píchnuté u hromádky se kolem šíří vůně. S každým kamenem vzdá po-
klony s tváří v prachu na zemi, a když tam navrší 108 kamenů, posune 
se o jednu délku těla dál, aby celý rituál mohl začít odznova. Po devíti 

GÓVARDHANGÓVARDHAN
nejkrásnější a nejtajemnější místo ve vesmíru!nejkrásnější a nejtajemnější místo v
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měsících tento sádhu svoji parikramu dokončí a pravděpodobně pak 
začne další od začátku. 

Pro lidi spěchající do práce po dálnicích daleko odtud se může tato 
oběť zdát bláznivá. Ale dálniční obchodníci také dělají své kruhy. (Oni 
vlastně taky nakonec kopec objíždějí v kruzích).

Každá duše ve vesmíru namáhavě hledá ště stí a bohatství a očekává 
jej za každým rohem. Ale  jak říká Prahláda: „Lidé hledají marně, jen 
se honí za přeludem.“ Každý příslib ště stí je nakonec zklamáním.

Ale tady u Góvardhanu mají všichni v očích zvláštní záři a cítí v něm 
útěchu, protože jsou napojeni na proud duchovní energie. Jako když 
kuchař mele čerstvé koření a jeho vůně se postupně šíří kolem, stejně 
tak poutníci vnímají sladkost kopce Góvardhan a s každým dalším 
krokem vstupuje do jejich duší. Jak kráčejí bosýma nohama, prýští 
skrze jejich chodidla až nahoru do srdce. Touží pak po více z toho nek-
taru z ambrózie a jdou kolem kopce zas.

Tyto duše mají obrovské ště stí, protože objevily celoživotní tajemství, 
totiž že ště stí, které tak horečnatě hledáme po celém vesmíru, je skryto 
jako poklad uvnitř našich vlastních srdcí. Najít tento poklad je Rádža-
vidjá, královna všech věd. Ale nejzajímavější  je, že tato věda je veřejné 
tajemství!

Vy, kdo máte uši, slyšte – Pán Krišna odhaluje v Bhagavad gítě 4.30, 
že vykonáváním jagji obětované Pánu zakusíme věčného ště stí a vrátí-
me se zpátky k Bohu: „Ti, kteří znají význam oběti, se postupně očistí 
od hříšných reakcí a po ochutnání nektaru výsledků svých obětí do-
spějí do svrchovaného, věčného světa.“

V Kali juze přinesl nejvyšší dharmu tohoto věku Pán Čaitanja – spo-
lečné opěvování. Jagja je pramenem ště stí. Pijte z něj vykonáváním 
sankírtanu podle pokynů Pána Čaitanji, v šlépějích šesti Gósvámích. 
Potěšte Šrílu Prabhupádu rozdáváním jeho knih v průběhu tohoto 
krátkého života. Zaměřte se na to a snažte se toto poznání rozšířit do 
celého světa, jako to dělal Šríla Prabhupáda. Pak se vám díky milosti 
Pána otevře i Jeho nejvznešenější příbytek, konečné útočiště veškerého 
ště stí, Vrindávan. 

Sankírtana jagja kí – džaj!
Góvardhan parikrama kí – džaj! ❧

GÓVARDHAN
nejkrásnější a nejtajemnější místo ve vesmíru!ve vesmíru!
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ZKOUMÁNÍ KOŘENŮ DUCHOVNÍ KULTURY

MUŽI a ŽENY
 V DUCHOVNÍ KULTUŘE
PÁTÁ ČÁST: JSOU ŽENY MÉNĚ INTELIGENTNÍ?
Hmotné složky těla jsou 
hrubohmotné – země, voda, oheň, 
vzduch a éter – a jemnohmotné 

– mysl, inteligence a falešné ego. 
Inteligence je hmotná složka 
jemnohmotného těla. Muži mají 
silnější hrubé i jemné tělo. Pokud 
se chceme vrátit k Bohu, musíme 
rozpustit jemnohmotné tělo. Je 
výhodou, pokud je jemnohmotné 
tělo méně vyvinuté.

„Během mého studentského života jsem 
studoval psychologii. Dr. Urquhart řekl, 
stále si to pamatuji, že mozková substance 
byla zjištěna až 64 uncí (1 814 g, pozn. 
překl.), u ženy nanejvýš 34 uncí (965 g, 
pozn. překl.). Proto ženy jako skupina 

(směje se) nejsou tak inteligentní jako 
muži. O soutěži nemůže být řeč. Je to sku-
tečný, vědecký fakt. Ale jednu věc zde mu-
sím vysvětlit. Pokud jde o duchovní život, 
nezávisí na hmotné mozkové substanci. To 
je jiná věc. Je to duchovní úroveň. Nemá 
to nic společného s touto tělesnou stavbou.

To musíte mít na paměti. Neděláme žád-
ný rozdíl, že muž může mít lepší vědomí 
Krišny než žena. Ne. Žena může mít lepší 
vědomí Krišny, protože jsou velmi pros-
té. Dovedou přijmout každý náboženský 
systém. Obecně jej ženy přijmou, protože 
jsou velmi prosté. Nemají pokřivenou 
mysl. Někdy jsou proto zneužívány. Na 
duchovní úrovni tedy žádný takový rozdíl 
neexistuje, i když na hmotné... Tak jako se 
tělesná stavba muže liší od ženy, podobně 

se může také lišit mozková substance, ale 
to nečiní žádnou ženu nezpůsobilou du-
chovního pokroku ve vědomí Krišny...“

(Šríla Prabhupáda, 
v přednášce ze ŠB, 3. 8. 1968)

Ženské tělo znamená silnější ztotožnění 
se s tělem – větší připoutanost k tělesné 
kráse, zdobení, vnějším věcem atd... Emo-
cionální povaha žen jim někdy zatemňuje 
pohled jako například v situaci mezi Pár-
vatí a Čitrakétuem:

„Zde vidíme rozdíl mezi mužem a ženou, 
který existuje i na vyšších úrovních života 

– dokonce i mezi Pánem Šivou a jeho man-
želkou. Pán Šiva Čitrakétuovi bez potíží 
porozuměl, ale Párvatí nikoliv. I na vyšších 
úrovních života tedy existuje rozdíl mezi 

Požadujeme osobu, která zná Krišnu, to je jediná kvalifikace přednášející osobyPožadujeme osobu, která zná Krišnu, to je jediná kvalifikace přednášející osoby
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chápáním muže a ženy. Je možné jedno-
značně říci, že chápání ženy je vždy na niž-
ší úrovni než chápání muže. V západních 
zemích se nyní hodně mluví o tom, že by 
muž a žena měli být považováni za rovno-
cenné, ale z tohoto verše vyplývá, že žena 
je vždy méně inteligentní než muž.

Je zřejmé, že Čitrakétu měl v úmyslu 
kritizovat chování svého přítele Pána Šivy, 
protože Šiva seděl s manželkou na klíně. 
Pán Šiva zase chtěl kritizovat Čitrakétua 
za to, že navenek vystupuje jako velký od-
daný, ale přitom si chce užívat se ženami 
z planety Vidjádharů. To vše byly přátelské 
žerty; nejednalo se o nic vážného, za co 
by měla Párvatí Čitrakétua proklít. Když 
Párvatí vyslechla výklad Pána Šivy, jistě se 
velice styděla za to, že Čitrakétua proklela, 
aby se stal démonem. Matka Párvatí neby-
la schopná docenit Čitrakétuovo postavení, 
a proto ho proklela, ale když porozuměla 
slovům Pána Šivy, velice se styděla.

(Šrímad Bhágavatam 6.17.34-35)

Otázka: „Jsou ženy méně inteligentní?“
Šríla Prabhupáda: „Ano, jsou, dokud si 

myslí, že jsou ženy.“

Mohou ženy vést kírtan nebo přednášet?
Například v Májápuru místní vedoucí 

nesnadno souhlasí s tím, aby ženy vedly 
chrámové kírtany nebo přednášely. To vy-
chází ze zdejšího kulturního pozadí.

Bhaktivinóda Th ákura ve Šrí Šrí 
Godruma Kalpatavi, část 2:

„Ženy, které jsou čistými oddanými, 
se mohou stát obchodními cestujícími 
rozdávajícími svaté jméno mezi jinými 
ženami, ale nemohou rozdávat jméno 
mužům. Nicméně podle času, místa 

a okolností a s velkou pečlivostí může 
opatrná a zralá žena mužům jméno dát. 
Kromě starších žen nebo velmi mladých 
dívek by se měli mužští kazatelé vyhýbat 
diskusím s jinými ženami.“

Šríla Prabhupáda v dopise Džajagóvin-
dovi, 8. 2. 1968:

„Co se týče přednášení oddaných žen: 
Informoval jsem vás, že ve službě Pánu 
není rozdíl kasty, vyznání, barvy pleti 
nebo pohlaví. V Bhagavad gítě Pán zvláš-
tě uvádí, že i žena, která to myslí vážně, 
se k Němu rovněž dostane. Požadujeme 
osobu, která zná Krišnu, to je jediná 
kvalifi kace přednášející osoby. Nezáleží 
na tom, co je zač. Hmotně může být žena 
méně inteligentní než muž, ale duchovně 
žádný takový rozdíl neexistuje.

Protože duchovně je každý čistá duše. 
Na absolutní úrovni není takové odstup-
ňování, vyšší a nižší. Pokud žena dokáže 
pěkně a k věci přednášet, měli bychom jí 
pečlivě naslouchat. To je naše fi lozofi e. Ale 
pokud dokáže muž mluvit lépe než žena, 
měl by dostat přednost. Ale i když je žena 
méně inteligentní, upřímná duše by měla 
dostat vhodnou příležitost mluvit, protože 
chceme mnoho kazatelů, mužů i žen.“

Osoba sedící na vjásásanu zastupuje 
Šrílu Vjásadévu. Vyžaduje to určitou 
zralost a být nad tělesnou úrovní. Ženy 
mohou kázat ženám tím, že mají progra-
my a kírtany pro ženy, a tak se kvalifi -
kovat. A když se stanou vyzrálými a po-
kročilejšími oddanými, mohou také dát 
svaté jméno mužům, zejména pokud jde 
o chrámové programy jako přednáška ze 
Šrímad Bhágavatamu.

Dle vaišnavské etikety 
by vaišnava nebo vaišnaví 
nikdy neměl/a dychtit mlu-
vit nebo vést kírtan zvláště 
v přítomnosti starších od-
daných – pokud o to není 
požádán/a.

ŠB 3.15.18: „Zvláštním ry-
sem Vaikunthalóky je, že tam 
nikdo nevyhledává smyslový 
požitek. V hmotném světě 
i osel se zálibou naslouchá 
vlastnímu hýkání, ale na Vai-
kunthách i krásní ptáci, jako 
je páv, čakraváka a kukačka, 
raději poslouchají, jak včely 
svým bzučením oslavují Pána.“

Když se žena chová špatně, 
má to větší znečišťující účinek, 
protože ženská energie je mno-
hem silnější.

Může být žena guru?
Sad-guru neboli pravý guru 

je sebeprojevený: lidé přijdou a přijmou 
útočiště, požádají o radu a přijmou inspi-
raci. Není nic, co může osobě zabránit být 
skutečným guruem.

Pokyn (šikšá) je důležitější než zasvěcení 
(díkšá), účelem díkši je šikšá. Matky jsou 
první šikšá guru člověka. Ve vaišnavské 
historii byly zasvěcujícími mistry v žen-
ském těle Gangámátá Gósvámíní a Džáh-
navá Mátá, manželka Pána Nitjánandy. ❧

chápáním muže a ženy. Je možné jedno-
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Šrímán Nanda Kumára 
Prabhu, jeden z nejdražších 
služebníků Šríly Prabhupády 
v úplných počátcích, před 
nedávnem uveřejnil nektaro-
vé pokyny Šríly Prabhupády, 
o které bych se chtěl podělit:

Jeho Božská Milost Šríla 
Prabhupáda řekl Nandovi Ku-
márovi Prabhuovi: „Všechna 
pravidla a usměrnění jsou 
určena pro tebe, abys je apli-
koval pouze na sobě. Nikdy 
nejsou určena k tomu, abys na 
základě nich posuzoval ostat-
ní… Pokud budeš vyhledávat 
chyby, najdeš je všude. Pokud 
budeš hledat Krišnu, najdeš 
Ho všude.“

Váš aspirující služebník 
Ráméšvara Dás

Pokud budeš  vyhledá vat chyby, najdeš  je vš ude. 
Pokud budeš  vyhledá vat chyby, najdeš  je vš ude. Pokud budeš  hledat Kriš nu, najdeš  Ho vš ude.

Pokud budeš  hledat Kriš nu, najdeš  Ho vš ude.
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Povaha plodonosného jednání
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, 
pravil: Člověk by měl u Mě vyhledat 
útočiště a s myslí pozorně upřenou 
na oddanou službu Pánu, jak 
jsem ji sám popsal, by měl žít 
bez osobních tužeb a následovat 
společenský systém stavů a tříd 
zvaný varnášrama.

Očištěná duše by měla vidět, že všech-
ny snahy podmíněných duší holdujících 
uspokojování smyslů jsou odsouzeny ke 
zmaru, protože považují objekty smyslové-
ho požitku za skutečnost.

Spící člověk může ve snu vidět mnoho 
objektů smyslového požitku, ale tyto pří-
jemné věci jsou jen výtvory mysli, a proto 
jsou z konečného hlediska k ničemu. Také 
živá bytost, která spí co se týče své duchov-
ní totožnosti, vidí mnoho smyslových ob-
jektů, ale tyto nesčetné objekty dočasného 
uspokojení jsou výtvory Pánovy matoucí 
energie a nejsou trvalé. Ten, kdo o nich 
na popud smyslů medituje, používá svou 
inteligenci zbytečně.

Ten, kdo si Mě v mysli stanovil za cíl 
svého života, by měl zanechat činností 
určených k uspokojování smyslů a místo 
toho jednat podle usměrňujících zásad 
vedoucích k pokroku. Když se ale plně 
věnuje hledání konečné pravdy o duši, 
neměl by přijímat pokyny písem řídící 
plodonosné jednání.

Ten, pro koho jsem se stal svrchovaným 
cílem života, by měl přísně dodržovat 
pokyny písem zakazující hříšné činnosti 
a v rámci svých možností plnit pokyny 
předepisující méně důležité usměrňující 
povinnosti, jako je například čistotnost. 
Nakonec by však měl vyhledat pravého 
duchovního mistra, který Mě dokonale 
zná takového, jaký jsem, který je klidný 
a díky své duchovní pokročilosti se ode 
Mě neliší.

Služebník či žák duchovního mistra má 
být prostý pýchy a nikdy se nemá pova-

žovat za konatele. Má být aktivní a nikdy 
nebýt líný a má se vzdát všech vlastnic-
kých nároků na smyslové objekty, včetně 
manželky, dětí, domova a společnosti. 
S duchovním mistrem má mít láskyplný 
přátelský vztah a nikdy se nenechat odchý-
lit nebo zmást. Má stále toužit po tom, aby 
dělal pokrok v duchovním chápání, neměl 
by nikomu závidět a měl by se vždy vyhý-
bat planým hovorům.

Člověk by měl mít za všech okolností 
na zřeteli svůj pravý životní zájem, 
a proto zůstávat odpoutaný od manželky, 
dětí, domova, půdy, příbuzných, přátel, 
bohatství a tak dále.

Tak jako se oheň, který spaluje a osvětlu-
je, liší od dřeva, které má být spáleno, aby 
dalo světlo, pozorovatel v těle, duchovní 
duše osvícená sama sebou, se liší od hmot-
ného těla, které má být osvětlené vědomím. 
Duše a tělo tedy mají různé charakteristiky 
a jsou to oddělená jsoucna.

Tak jako oheň může podle stavu paliva 
vypadat různě – jako zahalený či projevený, 
slabý, zářivý a podobně – i duchovní duše 
vstupuje do hmotného těla a přijímá určité 
tělesné vlastnosti.

Jemnohmotná a hrubohmotná těla jsou 
výtvory hmotných kvalit přírody, které 
pocházejí z energie Nejvyšší Osobnosti 
Božství. Hmotná existence nastává tehdy, 
když živá bytost mylně pokládá vlastnosti 
hrubohmotných a jemnohmotných těl za 
svou skutečnou povahu. Tento iluzorní 
stav lze ovšem zničit pravým poznáním.

Rozvíjením poznání by tedy měl člověk 
vyhledat Nejvyšší Osobnost Božství ve 
svém nitru. Až pochopí Pánovu čistou, 
transcendentální existenci, měl by se po-
stupně vzdát mylného vidění hmotného 
světa jako nezávislé reality.

Duchovního učitele je možné přirovnat 
ke spodnímu zapalovacímu kusu dřeva, 
žáka k hornímu a pokyny, které guru 

Pokorným Pokorným 
nasloucháním nasloucháním 

zkušenému zkušenému 
duchovnímu mistrovi duchovnímu mistrovi 

vyvine schopný žák vyvine schopný žák 
čisté poznáníčisté poznání
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udílí, ke třetímu kusu mezi nimi. Trans-
cendentální poznání předávané od gurua 
k žákovi se přirovnává k ohni, jenž vzniká 
z jejich kontaktu, spaluje na popel temno-
tu nevědomosti a přináší guruovi i žákovi 
velké ště stí.

Pokorným nasloucháním zkušenému 
duchovnímu mistrovi vyvine schopný žák 
čisté poznání, které odráží nápor hmotné 
iluze pocházející ze tří kvalit hmotné pří-
rody. Nakonec se vytrácí i samotné toto 
čisté poznání, tak jako uhasne oheň, když 
je všechno palivo spálené.

Takto jsem ti vysvětlil dokonalé pozná-
ní, Můj milý Uddhavo. Určití fi lozofové 
ale zpochybňují Mé závěry. Říkají, že 
pro živou bytost je plodonosné jednání 
přirozené a že zakouší ště stí i neště stí 
plynoucí z jejích činností. Podle této ma-
terialistické fi lozofi e jsou svět, čas, zjeve-
ná písma i vlastní já rozmanité a věčné 
skutečnosti existující v nepřetržitém 
toku proměn. Poznání navíc nemůže být 
jediné nebo věčné, protože vzniká z růz-
ných a měnících se podob objektů, a tím 
pádem podléhá neustálým změnám. 
I když přijmeš tuto fi lozofi i, Můj milý 
Uddhavo, neustálý koloběh zrození, smr-
ti, stáří a nemoci bude pokračovat, ne-
boť všechny živé bytosti musí přijmout 
hmotné tělo, které podléhá vlivu času.

Konatel plodonosných činností sice 
touží po trvalém ště stí, ale je jasně vidět, 
že materialisté jsou často nešťastní a jen tu 
a tam spokojení. To dokazuje, že nejsou 
nezávislí a neřídí svůj osud. Jak může ten, 
kdo je neustále pod vyšší kontrolou něko-
ho jiného, očekávat od svých plodonos-
ných činností nějaké cenné výsledky?

V hmotném světě je vidět, že někdy ani 
inteligentní člověk není šťastný a dokonce 
i velký hlupák někdy šťastný je. Představa, 
že dovedné provádění hmotných činností 
zaručí ště stí, je jen planým projevem 
falešného ega.

Dokonce i když lidé vědí, jak dosáhnout 
ště stí a vyhnout se neště stí, přesto neznají 
proces, jak zabránit smrti, aby na ně 
uplatnila svou moc.

Smrt není vůbec příjemná a každý je 
v úplně stejné situaci jako odsouzenec, kte-
rého vedou na popraviště. Jaké ště stí tedy 
mohou lidé získat z hmotných objektů 
nebo z požitku, který skýtají?

Hmotné ště stí, o kterém slyšíme, jako 
například dosažení vyšších planet kvůli 
nebeskému požitku, je stejné jako hmotné 
ště stí, které jsme již zažili. Obojí je znečiš-
těné žárlivostí, závistí, úpadkem a smrtí. 
Tak jako snahu pěstovat obilí mohou zma-
řit obilné choroby, nálety hmyzu, sucho 
a mnoho jiných problémů, je bezvýsledná 
snaha dosáhnout hmotného ště stí, ať na 
Zemi nebo na nebeských planetách, kvůli 
nesčetným překážkám.

Pokud někdo koná védské oběti a plo-
donosné obřady bez jakýchkoliv chyb 
a znečištění, dosáhne v příštím životě 
nebeského postavení. Ale i tento výsledek, 
který člověk získá jedině dokonalým pro-
váděním plodonosných obřadů, zničí čas. 
Naslouchej nyní o tom.

Pokud někdo na Zemi pořádá oběti pro 
uspokojení polobohů, půjde na nebeské 
planety, kde si bude jako polobůh užívat 
všech nebeských radovánek, které si získal 
svými obřady.

Poté, co konatel obřadních obětí dosáhl 
nebeských planet, cestuje v zářícím letadle, 
které získává jako výsledek své zbožnosti 
na Zemi. Těší se ze života obklopený ne-
beskými bohyněmi, oslavovaný písněmi 
Gandharvů a oblečený v úžasně okouzlují-
cích šatech.

Ten, kdo si takto vychutnává plody 
oběti, si v doprovodu nebeských žen létá 
na výlety v úžasném letadle ozdobeném 
kruhy cinkajících zvonků, kamkoliv se mu 
zachce. V nebeských zahradách rozkoše se 
cítí uvolněně, pohodlně a šťastně a neuva-
žuje o tom, že vyčerpává plody své zbož-
nosti a brzy poklesne do světa smrtelníků.

Obětník si užívá života na nebeských 
planetách tak dlouho, dokud nejsou vyčer-
pané jeho zbožné zásluhy. Jakmile je však 
vyčerpá, padá z nebeských zahrad rozkoše, 
vypuzen silou věčného času proti své vůli.

Pokud se nějaký člověk věnuje hříšným, 
bezbožným činnostem, buď kvůli špatné 
společnosti nebo proto, že neovládá své 
smysly, je jisté, že bude plný hmotných 
tužeb. Bude lakomý, hamižný a stále bude 
chtít využívat těla žen. Když má někdo 
takto znečištěnou mysl, stane se násilným 
a agresivním a pro smyslový požitek pobíjí 
nevinná zvířata, aniž by následoval poky-
ny Véd. Uctívá duchy a skřety, a tak zcela 
propadá nedovoleným činnostem a spěje 
do pekla, kde dostane hmotné tělo naka-
žené těmi nejtemnějšími kvalitami přírody. 
V tomto degradovaném těle nadále páchá 

nepříznivé činnosti, které zvětšují jeho ne-
ště stí v budoucnosti, a proto znovu přijme 
podobné hmotné tělo. Jaké ště stí by mohlo 
čekat toho, kdo provádí činnosti, jež nevy-
hnutelně končí smrtí?

Na všech planetárních soustavách, od 
nebeských po pekelné, a všem velkým 
polobohům, kteří žijí po dobu tisíce cyklů 
čtyř jug, vládne strach ze Mě v Mé podobě 
času. Dokonce i Brahmá, který žije déle 
než kdokoliv jiný, 311 040 000 000 000 let, 
se Mě také bojí.

Hmotné smysly vytvářejí hmotné 
činnosti, zbožné či bezbožné, a kvality 
přírody uvádějí hmotné smysly do 
pohybu. Živá bytost, která je zcela 
pohroužená ve hmotných smyslech 
a kvalitách přírody, zažívá různé vý-
sledky plodonosného jednání.

Dokud si živá bytost myslí, že kva-
lity hmotné přírody mají oddělenou 
existenci, bude nucena se rodit v mno-
ha různých podobách a zažívat roz-
manité formy hmotné existence. Tak 
zůstává zcela závislá na plodonosných 
činnostech konaných pod vlivem kva-
lit přírody.

Podmíněná duše závislá na plo-
donosných činnostech pod vlivem 
hmotných kvalit přírody se Mě, Nej-
vyšší Osobnosti Božství, bude stále 

obávat, protože Já jí dávám výsledky jejího 
jednání. Ti, kdo vyznávají hmotné pojetí 
života a pokládají rozmanitost vytvářenou 
kvalitami přírody za skutečnou, se oddá-
vají hmotnému požitku, a proto jsou stále 
pohroužení v nářku a smutku.

Když jsou hmotné kvality přírody roz-
rušené a vzájemně na sebe působí, živé by-
tosti Mě popisují různými způsoby – jako 
všemocný čas, Nejvyšší Já, védské poznání, 
vesmír, svou vlastní přirozenost, nábožen-
ské obřady a tak dále.

Šrí Uddhava řekl: Ó můj Pane, živá by-
tost sídlící v hmotném těle je obklopená 
kvalitami přírody a ště stím a neště stím, jež 
pocházejí z činností těmito kvalitami vy-
volaných. Jak je možné, že tímto hmotným 
obklíčením není spoutaná? Také se dá říct, 
že živá bytost je v konečném smyslu trans-
cendentální a nemá s hmotným světem nic 
společného. Jak ji tedy může kdy hmotná 
příroda spoutat?

Ó můj Pane Ačjuto, o stejné živé bytosti 
se někdy říká, že je věčně podmíněná, 
a jindy je označena za věčně osvobozenou. 
Nechápu tedy její skutečné postavení. Ty 
jsi, můj Pane, nejlepší z těch, kdo umějí 
zkušeně zodpovídat fi lozofi cké otázky. Po-
piš mi prosím příznaky, podle kterých se 
dá rozlišit mezi věčně osvobozenou živou 
bytostí a tou, která je věčně podmíněná. 
Jaké mohou být rozdíly v jejich postavení, 
ve způsobu, jak se těší ze života, jak jedí, 
vyměšují, leží, sedí nebo chodí? ❧



Aruddha déví dásívzdělávání
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Šríla Prabhupáda řekl, že by děti od samého začátku 
„měly být vyučované sanskritu a angličtině, aby 
v budoucnu mohly číst naše knihy. To z nich udělá MA 
a PhD.“. Dopis Džagadíšovi dásovi, 6. dubna 1997

Poznání obsažené v Prabhupádových knížkách je pokročilé. 
Děti mohou být dobře vzdělané, šťastné a dokonce jít zpátky 
k Bohu díky čtení těchto knih.

Ze spousty přednášek Šríly Prabhupády je jasné, že chtěl, aby 
děti v jeho gurukulách četly Šrímad Bhágavatam. Když 12. čer-
vence 1974 Šríla Prabhupáda přednášel ze Šrímad Bhágavatamu 
(1.16.22), potvrdil, že Bhágavatam by jakékoliv dítě vybavil zna-
lostmi o všech předmětech. Nepotřebovaly by nic jiného. 

Přečtěte si, prosím, pozorně následující citaci: „Takže ve Šrí-
mad Bhágavatamu najdete všechno, cokoliv, co je nezbytné pro 
pokrok lidské společnosti, všechno je zde popsáno. A poznání 
také, všechna odvětví poznání, dokonce astronomie, astrologie, 
politika, sociologie, atomová teorie, všechno je tam. Vidjá-bhága-
vatávidhi. Proto když budete Šrímad Bhágavatam studovat velmi 
pozorně, získáte kompletně všechno poznání. Protože Bhágava-
tam začíná od bodu stvoření: džanmádj asja jatah.“

Když jim dáme takové základy, budou si děti jisté svou du-
chovní identitou a zároveň se jim bude i akademicky dobře dařit. 
Prabhupádovy knihy nás inspirují k používání logiky a kritického 
myšlení, což jsou hlavní prvky akademického vzdělávání. Dokon-
ce i základní pochopení Bhágavatamu dalece přesahuje úroveň 
myšlení na většině univerzitních kurzů. 

Šrímad Bhágavatam zahrnuje všechny vyučovací předměty. 
Pokud děti učíme prostřednictvím Šrímad Bhágavatamu, mají ve 
všech předmětech náskok. Když budou později muset tyto ostatní 
předměty studovat prostřednictvím knih neoddaných, budou mít 
náležitou védskou perspektivu a nebudou svedeny k ateistickému 
nebo materialistickému uvažování. 

Je jednodušší s dětmi studovat Bhá-
gavatam než Bhagavad gítu, protože 
Bhágavatam obsahuje příběhy. Stejně tak 
obsahuje i veškerou fi lozofi i Bhagavad 
gíty, takže když se zaměříte na studium 
Bhágavatamu, o nic nepřijdete. Viděli 
jsme, že dokonce i šestileté dítě se může 
učit číst přímo z Prabhupádových knih 
a díky jejich potenciálu se jazykové do-
vednosti dítěte rychle zlepšují. Jakmile 
děti dobře ovládají jazyk, můžou se stát 
mistry v jakémkoliv oboru. 

Prabhupáda chtěl, aby se všechny 
předměty vyučovaly Krišny si vědomým 
způsobem: „Tak brzy, jak jen to je možné, 
bychom měli otevřít naši vlastní školu 
a učit děti vědomí Krišny prostřednictvím 
angličtiny, to je jeden z našich programů. 
Naši školu vláda nebude uznávat, protože 
nemůžeme následovat vládní osnovy. My 
chceme učit jen vědomí Krišny... pokuste 
se ihned studentům představit pokyny 
vědomí Krišny v angličtině... Naše dívčí ná-
sledovnice se můžou zaměstnat tím, že je 
budou vyučovat trošku anglické gramatiky, 
čtení a psaní, zeměpis, aritmetiku, historii, 
sanskrit, ale všechny z nich by měly být vě-
domé si Krišny – to je bhágavata program.“ 

Dopis Girirádžovi dásovi, 
12. dubna 1972

Jak studovat Šrímad Bhágavatam
Rozhodla jsem se tuto instrukci při svém domácím vzdělávání 

následovat. Své syny jsem začala vyučovat podle Šrímad Bhága-
vatamu, když jim bylo šest a osm let. V tomhle věku nemohl ani 
jeden z chlapců udržet pozornost během dlouhých výkladů, takže 
v počátečních letech jsme většinou četli jen překlady veršů. To 
bylo pěkné, protože je poutavé příběhy udržely při čtení nadšené. 
Často jsme čtení přerušovali, abychom mohli diskutovat o příbě-
zích a duchovních lekcích, které se z nich můžeme naučit. Postup-
ně šla diskuze víc do hloubky, a aby chlapci získali odpovědi na 
své vlastní otázky, přirozeně je to táhlo i k výkladům. 

Někdy jsem si předem nafotila některé významy, abych mohla 
vybrat ty, které by se jim líbilo číst. Šla jsem s každým předmětem 
tak do hloubky, jak to jen s chlapci šlo, a při tom jsem celou dobu 
upevňovala sílu pohledu na svět skrze Bhágavatam. 

Úžasné bylo, jak se jazykové dovednosti i schopnost porozumě-
ní chlapců zlepšily díky tomuto čtení Šrímad Bhágavatamu dvě 
nebo tři hodiny denně. Dávala jsem jim i občasné úlohy z psaní, 
ale hlavně jsme prostě četli a diskutovali. Nejen, že během pěti 
let od doby, kdy jsem tento program zavedla, uměli číst na vy-
sokoškolské úrovni, ale jejich pochopení fi lozofi e bylo úžasné. 
Naučili se zdůvodňovat, logické i debatní dovednosti a efektivně 
komunikovat. Když později začali navštěvovat střední školu, ne-
měli nejmenší problém začít se učit americkou historii, zeměpis, 
vědy, anglickou literaturu, antropologii a sociologii. Já sama jsem 
byla překvapená, jak dobře jim to šlo! Skvěle bodovali v každém 
předmětu a učitelé říkali, že jejich chápání a vyspělost je lepší než 
u jejich spolužáků. A tu samou zkušenost máme i s ostatními dět-
mi, které následovaly metodu Bhágavatam. 

Je to praktické?
Někdo by se mohl zeptat, jestli je praktické vyučovat jen skrze 

knížky Šríly Prabhupády. Připraví děti vzdělávání skrze písma 

VYUČOVACÍ OSNOVY
Písma jako základ pro domácí vzdělávání



číslo 6 ročník 21 NÁMA HATTA 23číslo 6 ročník 21 NÁMA HATTA 23

i na něco jiného než jen život plný kázání a dalších oddaných 
aktivit? Můžou tak děti získat dostatek poznání a naučit se dost 
dovedností na to, aby žily ve světě, udržely si práci, oženily se 
nebo vdaly a unesly všechny společenské i fi nanční povinnosti, 
které obnáší grihastha ášram? V našem případě jsme zjistili, že 
písma nás připravila na všechno výše uvedené, protože nás učí 
nejenom smysl života, ale i povahu hmotného světa a jak v něm 
žít, zatímco se připravujeme na návrat k Bohu. Poznání v písmech 
je úplné – duchovně ani hmotně zde nic 
nechybí. Díky čtení Šrímad Bhágavatamu 
může člověk pochopit jakoukoliv psycholo-
gickou situaci na světě. 

Domácí vzdělávání založené na 
Bhágavatamu z pohledu studenta

Rádhiká Ramana dás sdílí svou zkušenost 
s domácím vzděláváním založeném na 
Bhágavatamu.

Když mi bylo dvanáct, někdo mým rodi-
čům řekl, že státní univerzita v Boise jako 
část své politiky dvojího zápisu dovolila 
studentům středních škol navštěvovat kurzy 
na univerzitě. Tento přítel si všiml, že jsem 
dobrý v psaní, a navrhl, že jako student 
v domácím vzdělávání bych mohl dostat 
povolení zapsat se tam na kurz angličtiny. 
Moji rodiče mysleli, že je to dobrý nápad, takže jsme se setkali 
s děkanem pro přijímání studentů, abychom si vyžádali speciální 
povolení. Ukázal jsem mu nějaké výsledky testů a několik z člán-
ků, které jsem napsal pro časopis Zpátky k Bohu, a on mi zaručil 
povolení k registraci na kurz anglické kompozice. 

Když se tak stalo, všechny kurzy pro začátečníky byly plné 
a bylo tak už příliš pozdě, abych se zapsal. Ale vedoucí anglic-
kého oddělení, Dr. Chaman Sahni, byl indický gentleman, který 
často navštěvoval chrám. Znal mě a navrhl, abych zkusil kurz pro 
středně pokročilé – myslel, že ten by mohl být stále ještě otevřený. 
Když jsme to zkusili, zjistili jsme, že je také plný, ale on řekl, ať se 
nebojím, že se můžu pokusit o kurz pro nejpokročilejší, který měl 
vždycky méně studentů. Moji rodiče ani já jsme netušili, jaký plán 
pro mě Krišna má – budu schopný zvládnout kurz pro pokročilé 
ve věku dvanácti let?

Dr. Sahni mě povzbuzoval, abych to zkusil. Jak se ukázalo, prv-
ní stupeň kurzu pro pokročilé nebyl ten semestr vypsán, 
takže mi vedoucí řekl, ať se zapíšu do druhého stupně 
toho kurzu. Do této třídy jsem byl přijat. První den 
výuky nám profesorka rozdala pracovní list s četbou. 
Obsahoval klasická díla jako Shakespearův Hamlet 
a Homérova Odyssea a také různé mexické a americké 
spisovatele. Nikdy jsem nestudoval žádný z těchto ma-
teriálů; naše domácí vzdělávání bylo založené výhradně 
na Prabhupádových knížkách. 

Jak jsem byl nervózní! Pořád si pamatuju svůj první 
den, když jsem šel do univerzitní učebny, dvanáctiletý 
chlapec obklopený studenty o šest nebo osm let starší-
mi, a ten pracovní list – vůbec jsem mu nerozuměl.

Když nám ale pak profesorka zadala povinnou četbu 
a já tyto knihy přečetl, bylo to pro mě překvapení, pro-
tože Iliada a Odyssea byly příběhy hrdinů a polobohů 
z řecké minulosti. 

Nebylo to tak odlišné od čtení Mahábháraty 
a Šrímad Bhágavatamu. Shakespeare byl zase plný 
fi lozofi ckých myšlenek – všiml jsem si odkazů 
na reinkarnaci, pomíjivost života a Hamletovo 
existenciální dilema. 

Když jsme pak začali psát naše úlohy a pracovní listy, profe-
sorka byla překvapená, že jsem v knihách uměl najít tento druh 
významů. Většina studentů psala o námětu nebo příběhové lince, 
ale já jsem zkoumal fi lozofi i – co se Shakespeare snažil říct, jeho 
pohled na svět a tak dál. Profesorka byla potěšená a já skončil se 
známkou A z tohoto kurzu. Ona měla radost, ale já byl hlavně 
překvapený – jak se to mohlo stát?

Co si musíme uvědomit, je to, že vzdělávací systém v dnešní 
době hledá osoby s kritickým myšlením 
a rozumovými dovednostmi, osoby, které 
umí být kreativní a inovativní při hledání 
řešení problémů. Možná byly časy, kdy 
vzdělání bylo jen otázkou memorování 
frází a jejich opakování u zkoušek, ale ty-
hle dny jsou dávno pryč. Jak pracovní trh, 
tak vzdělávací systém hledají lidi, kteří 
umí vzít problém, kriticky ho prozkoumat, 
najít kreativní řešení a potom tohle řeše-
ní uskutečnit. Tohle kritické uvažování 
a rozumové dovednosti se v knihách Šríly 
Prabhupády objevují tak jasně a silně, ob-
zvláště ve Šrímad Bhágavatamu. 

Někdy si my oddaní zvykneme na naši 
Krišny si vědomou fi lozofi i a bereme její 
hloubku a sofi stikovanost za samozřej-
mou. Například snad každý, kdo vyrůstá 
ve vědomí Krišny nebo s nějakou zkuše-

ností s ním, vám může říct, že existují tři podoby Boha: Brahman, 
Paramátmá a Bhagaván. Brahman je neosobní absolutno, Para-
mátmá je lokalizovaná podoba Pána, která je přítomná v hmot-
ném světě, a Bhagaván je nejvyšší pochopení Boha – Jeho osobní 
podoba. Bhagaván má tři druhy energií, nebo šakti, které jsou 
zároveň totožné i odlišné od Pána. 

Nebo znovu, jednou ze základních položek naší fi lozofi e je roz-
díl mezi tělem a duší. Všechny tyto myšlenky vyžadují úroveň fi -
lozofi cké sofi stikovanosti, která se u běžného člověka nevyskytuje. 

Slovník, který Prabhupáda ve svých knihách používá, je také 
velmi pokročilý. Pamatuji si, že když jsme byli děti a naši rodiče 
vedli restauraci Góvinda, bylo naší prací zákazníkům představit 
jídlo, protože lidé v Boise neznali indickou kuchyni. Vysvětlili 
jsme jim všechny chody a potom na konec, když měli zájem, jsme 
je doprovodili k naší polici s knihami, abychom se podívali, jestli 
si nechtějí prohlédnout nějaké z Prabhupádových knížek. 

12. část

Když budete studovat Šrímad Bhágavatam, získáte všechno poznáníKdyž budete studovat Šrímad Bhágavatam, získáte všechno poznání
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Mluvili jsme s těmito zákazníky – jak jsme v té době byli zvyk-
lí – a pamatuji si, jak se dívali jeden na druhého v úžasu nad naším 
slovníkem. Můj bratr a já jsme si mysleli, že je naprosto normální po-
užívat slova jako „extatický“ nebo „transcendentální“, ale běžný člověk 
s anglickým vzděláním nemusí nutně ani znát slova, která my bereme 
za samozřejmá, nebo i kdyby je znali, rozhodně nebudou součástí jejich 
každodenního slovníku. 

Jinými slovy, Prabhupádovy knížky jsou na opravdu pokročilé úrovni. 
Když říká, že čtením jeho knih budete „víc než MA nebo PhD.“, je to 
proto, že jeho knihy jsou na té MA a PhD. úrovni. 

Nejdůležitější věcí, kterou si musíme uvědomit, je, že koncepty, které 
nám dává Gítá, nejsou dogmatické – není tu žádné „udělej tohle, udělej 
tamto, udělej ono a teď buď zticha a na nic se neptej!“ Takhle to není. 
Bhagavad gítá je dialog. Krišna něco říká a Ardžuna mu nerozumí. Ne-
řekne, „Cokoliv, co řekneš, Krišno, to je ok.“ Dotazuje se, „Nerozumím 
tomu. Tvoje pokyny ohledně téhle záležitosti jsou nejasné. Říkáš jednu 
věc a pak řekneš jinou.“ Ardžuna se Krišny ptá na tu samou otázku 
třikrát, ve třech různých kapitolách a třemi různými způsoby: „Pořád 
nerozumím pointě. Nejdřív mi říkáš, abych použil svou inteligenci, 
a pak, že bych měl jednat. Tak co z toho? Chceš, abych přijal slib sannjá-
su, nebo abych jednal v tomhle světě?“ Ardžuna se na tu samou otázku 
ptá třikrát. Proč? Protože přemýšlí – používá svou inteligenci. Krišna 
říká, že pokud Bhagavad gítu náležitě studujeme, uctíváme Ho tak svou 
inteligencí. Měli bychom si proto uvědomovat úroveň inteligence a so-
fi stikovanost přítomné v Gítě. Ardžuna byl mnohem inteligentnější než 
kdokoliv z nás. Pokud byla konverzace v Gítě pro něj uspokojivá, pro 
nás musí být více než uspokojivá na naší úrovni inteligence a chápání. 

Bhágavatam je také plný otázek, odpovědí a rozhovorů. Je Bůh na-
kloněný svým oddaným, nebo nestranný vůči všem? Pokud je Bůh 
všedobrý, proč je na světě tolik utrpení? Dějiny filozofie Západu i In-
die jsou vyplněny takovými otázkami a ty všechny jsou v Bhágavata-
mu probírány. 

Zajímavé je rovněž to, že pokud se ve Spojených státech někdo chce 
stát právníkem, jednou z nejlepších příprav pro něj je titul z filozofie. 
Právnické školy takové studenty oceňují ne kvůli filozofickému obsa-
hu, ale kvůli chápání a kritickému myšlení, které je nutné pro dosaže-
ní filozofických řešení. Proces přemýšlení a kladení otázek bystří mysl; 
pokud se student umí vypořádat se složitými problémy, rozdělovat 
a rozlišovat a třídit a organizovat, potom právnické školy vědí, že ta-
kový student uspěje. 

Nikdo z nás nezpochybňuje transcendentální a čisté oddané kvality 
védských písem, ale zároveň si také musíme uvědomit, že ani z aka-
demické perspektivy Šrímad Bhágavatamu nic nechybí. Je to nejlepší 
z nejlepšího. Můj mladší bratr a já jsme to ve svých vlastních životech 
viděli mnohokrát, a teď už je spousta oddaných dětí v různých částech 
světa, které se pustily do studia všech jazykových umění, všech filozo-
fických předmětů, dějin, zeměpisu a tak dále prostřednictvím Šrímad 
Bhágavatamu. 

A dosahují stejných výsledků jako my. Jenom v Boise už máme tři děti, 
pocházející z amerických i indických rodin, které začaly navštěvovat 
vysokou školu ve věku dvanáct nebo třináct let. A jsou i další děti z růz-
ných koutů světa, které svá studia zaměřují na knihy Šríly Prabhupády, 
a dosahují podobných výsledků. 

V naší komunitě oddaných v Boise máme rodinu se dvěma dcerami ve 
věku šest a sedm let. Chodí na lekce Bhágavatamu a necháváme je na-
hlas předčítat překlady veršů a významy pro zdejší oddané. I v tomhle 
věku už umí číst Prabhupádovu angličtinu, která je psaná přinejmenším 
na vysokoškolské úrovni, ne-li na úrovni PhD. Jen si představte, jak asi 
rozvinuté budou jejich jazykové dovednosti, až budou starší. 

Konečný cíl studia Prabhupádových knih není získat nějaké hmot-
né kvalifikace, ale dělat duchovní pokrok. Hlavní pointou mých po-
známek ale je, že bychom měli mít víru v to, že když budeme násle-
dovat, co chtěl Šríla Prabhupáda – když následujeme náš duchovní 
směr života – potom bude o hmotné záležitosti automaticky posta-
ráno, bez žádného nedostatku. Pro nikoho není možné být oddaným 

VaišnavskýVaišnavský  
kalendářkalendář

6.12. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura 
– odchod (půst do oběda)

13.12. Saphala Ékádaší 
(př. 14.12. od 7:53 do 10:35)

18.12. Šrí Lóčana Dása Th ákura – příchod
21.12. Šríla Džíva Gósvámí – odchod
21.12. Šrí Džagadíša Pandita – odchod
29.12. Putrada Ékádaší 

(př. 30.12. od 8:01 do 10:43)
6.1. Šríla Gópála Bhatta Gósvámí – příchod
12.1.  Šat-tilá Ékádaší 

(př. 13.1. od 7:56 do 10:46)
22.1. Šrímatí Višnuprijá Déví – příchod
 Šríla Višvanátha Čakravartí Th ákura 

– odchod
 Šrí Pundaríka Vidjánidhi – příchod
 Šríla Raghunátha Dása Gósvámí 

– příchod
24.1. Šrí Advaita Áčárja – příchod 

(půst do oběda)
 25. výročí instalace 

Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry
26.1. Šrí Madhváčárja – odchod
27.1. Šrí Rámanudžáčárja – odchod
28.1. Varáha Dvádaší 

– příchod Pána Varáhadéva 
(půst do oběda, půst i za Šrí Nitjánandu)

 půst za Bhaimi Ékádaší 
(př. 29.1. od 7:40 do 10:43)

29.1. Nitjánanda Trajódaší 
– příchod Šrí Nitjánandy Prabhua

 (půst včera, dnes hostina)
31.1. Šríla Naróttama Dása Th ákura – příchod
4.2. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura 

– odchod (půst do oběda)
11.2. Vidžaja Ékádaší 

(př. 12.2. od 7:18 do 10:37)
12.2. Šrí Íšvara Purí – odchod
16.2. Šríla Džagannátha Dása Bábádží 

– odchod
26.2. Amalakí vrata Ékádaší 

(př. 27.2. od 6:50 do 10:11)
27.2. Šrí Mádhavéndra Purí – odchod

Krišny a přitom zůstat ignorantem, protože hmotná 
stránka života slouží té duchovní. Všechny hmotné 
kvalifikace stojí připravené se založenýma rukama 
a čekají, až je oddaný přijme, když člověk dokáže 
s vírou následovat to, co chtěl Šríla Prabhupáda. 
Podle Šrí Čaitanja čaritámrity je víra pevné pře-
svědčení o tom, že když člověk vykonává oddanou 
službu, pokud člověk slouží Krišnovi, pak o všechno 
ostatní v životě bude postaráno.

Tohle můžeme velice prakticky vidět v knihách Šríly 
Prabhupády – na celém světě není žádná taková litera-
tura, jako je Šrímad Bhágavatam. ❧
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MŮJ CHLAPEČEK
„Jé, ahój,“ žene se ke mně mladý 
a hezký blonďák a chce mě 
obejmout. Jsem na sankírtanu 
na Florenci a jsem trošku 
zaskočená. Tohle se mi obvykle 
nestává, nevím, co mám dělat.

Dívám se mu pozorně do tváře. Vy-
padá trošku jako zpěvák Martin Maxa.

„To jsem já, Ondra,“ usmívá se na mě 
doširoka. Moc rád mě vidí.

Poznávám ho. Neviděli jsme se sko-
ro 15 let. Tenkrát byl ještě malý kluk, 
a toho malého kluka, se kterým mě 
onehdy osud propojil, teď s láskou 
objímám.

V roce 2000 jsem se vrátila po delší 
době zpět do Rokycan, kde jsem od-
mala bydlívala. Přijela jsem právě ze 
švédského chrámu Koršnas Gard, kde 
jsem po tři měsíce připravovala do 
tisku 8. zpěv Šrímad Bhágavatamu 
a 3. vydání životopisu Šríly Prabhupá-
dy – to se zeleným obrázkem na obalu. 
V Rokycanech jsem dál pokračovala ve 
službě pro Bhaktivedanta Book Trust 
editací překladu Mahábháraty.

Ondra je syn mé kamarádky z dět-
ství Mirky. Bylo mu tenkrát 8 a jeho 
bráškovi Tomášovi 9 let, a tátu měli 
zrovna ve vězení. Přestože jsme se 
s Mirkou téměř deset let neviděly, na-
vázaly jsme v našem přátelství přesně 
tam, kde jsme v 18 – to když jsem ode-
šla do Prahy – přestaly. A tím mi do 
života vstoupil Ondra.

Vždycky, když za mnou přišla Mirka 
s kluky na návštěvu, pohostila jsem 
je s prasádam. Úplně vidím, jak si ti 
dva malí blonďatí skřítkové s velkýma 
modrýma očima navrch hlavy 
pochutnávají.

Úplně samozřejmě si všimli, že do 
mého života nějakým způsobem patří 
Krišna, a přijímali to jako jasný fakt. 
Když jsem čas od času jezdívala do 
chrámu, vždycky chtěli jet se mnou 
v předtuše báječného dobrodružství. 
Jako dnes vidím ty jejich střapaté hla-
vičky skloněné nad knihou Krišna Art, 

když si během přednášky v chrámu na 
Zličíně prohlíželi obrázky s Krišnou 
a Jeho oddanými. Celé týdny potom 
pořád dokola opakovali: „Gadžéndra, 
Gadžéndra.“ Ten příběh o králi slonů, 
který v souboji s krokodýlem začíná 
prohrávat a nakonec volá o pomoc 
Višnua, se jim zaryl do srdce.

Byli se mnou dokonce na Krišno-
vě dvoře na jedné vaišnavské svatbě 
a strašně se jim tam líbilo.

Ondra se mnou později i přijel do 
Balaráma a pomáhal tam bhaktovi Jin-
drovi s vařením prasádam. Ještě si mu-
sel vzít stoličku, aby na všechno pořád-
ně dosáhl, ale brzy se s Jindrou sehráli 
tak, že už mě v té svojí klučičí partičce 
vůbec k ničemu nepotřebovali.

Cítila jsem, že v tom všem vlastně 
ani tak nejde o mě, ale o ten klid 
a mír, který je v místech, kam jsem 
je brávala, obklopoval. V tu chvíli 
nezáleželo na tom, že je jejich táta ve 
vězení, že jejich máma pije jak duha 
a hledá pořád nějakého prince a že je-
jich sociální situace i status jsou kvůli 
tomu všemu prachmizernými. Zvlášť 
Ondra mi přirostl k srdci. Byl velice 
inteligentní, rád četl a byl mi jako člo-
věk velice blízký.

A tak tohohle Ondru jsem potkala 
na sankírtanu. „Ty seš pořád Hare 
Hare?“ ptá se s úsměvem. „No bodejť,“ 
povídám. „Vždyť je to nejlepší.“

„Já vím,“ odpovídá mi s vážnou tváří. 
S sebou má nevlastního bratra, který 
se narodil po tátově návratu z vězení. 

„Tohle je strašně dobrá věc,“ říká mu. 
Bere do ruky Bhagavad gítu a prohlíží 
si ji. Vypráví mi, jak šel někdy v sedmé 
třídě do polepšovny, odkud pořád utí-
kal, a zdálo se to s ním dost nahnuté. 
Po polepšovně se pak nevyhnutelně 

„zapletl se špatnými lidmi“. Ani mi 
nemusel nic víc vysvětlovat. Jenže pak 
se v něm něco zlomilo a uvědomil si, 
že takhle nemůže a ani nechce žít dál. 
Odjel na Šumavu, ode všech se odstři-
hl a začal na sobě pracovat. Vyučil se 
kuchařem a teď žije v Praze, vaří v pě-

tihvězdičkovém hotelu, zpívá v docela 
známé rapové skupině a před týdnem 
se mu narodil syn.

Přitom si pořád zálibně prohlížel 
Bhagavad gítu. Pak se znovu vrátil 
k obrázku Šríly Prabhupády a říká mi: 

„Pověz mi o něm něco víc, já vím jen, 
že je to strašnej borec.“

To je přesně voda na můj mlýn. Vy-
právím mu, jak Prabhupáda přijel do 
Ameriky, jak neměl žádné peníze a jak 
začínal kázat mezi hippíky. Jak měl 
čisté a dobré srdce a co zázračného 
dokázal pro lidstvo udělat. Moc se mu 
to líbí, souhlasně kývá hlavou a vždyc-
ky se tak významně podívá na bráchu 
jako že „hustý, co?“.

Myslím, že v tom jeho převrácení 
měl tenkrát svoje prsty i Prabhupáda. 
Že někde hluboko v něm zůstala vý-
razná samskára, že se dá žít i jinak, než 
jen jak to viděl doma.

„Nejlepší bude, když si tu Bhagavad 
gítu vezmeš,“ navrhuji mu. „Určitě, 
hrozně rád čtu hluboký věci,“ říká 
zamyšleně. Jeho odpověď mě naplnila 
ohromnou radostí. Bylo mi, jako bych 
po strašně dlouhé době začala žnout 
vyzrálé plody svého někdejšího, velice 
nepatrného úsilí.

Začíná se šacovat po kapsách. Vy-
tahuje dvě stovky. „Stačí to?“ ptá 
se. „Jasně,“ povídám. „Ne, ne, to je 
málo,“ vytahuje další stokorunu a pak 
ještě jednu. Pořád mu je to málo, ale 
víc nemá. „Jsem úplně spokojená,“ 
ujišťuji ho. Vím, že to není jenom tak. 
Že v tom gestu je i poděkování za to, 
že jsem mu vždycky chtěla dát něco 
navíc. Že jsem se mu snažila předat 
něco velice čistého, co jsem předtím 
bezpříčinnou milostí oddaných sama 
dostala…

Možná že i vy máte ve svém životě 
někoho, se kterým jste se podělili o tu 
trošku Krišna vědomí, kterou sami máte, 
a toho člověka i ten nejmenší pokrok 
na této cestě zachránil od největšího 
nebezpečí. Prosím, napište mi o tom. ❧
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Vénu gítá
KAPITOLA DRUHÁ – část šestáKAPITOLA DRUHÁ – část šestá

Gópí se shromažďujíGópí se shromažďují
Vradžavásí se shromáždili, aby 
pozdravili svého Gópála a oslavili 
Jeho vítězství nad démony. Šríla 
Prabhupáda vysvětluje, že gópí 
u tohoto přivítání nechyběly: 

„Dívaly se na Jeho tvář, jako 
se trubci vznášejí nad medem 
lotosového květu.“ 

Gópí se usmívaly a smály se Šrí Krišnovi, 
jak to dívky dělají, a On si s nimi vyměňo-
val kradmé pohledy a přijímal jejich lásky-
plnou náklonnost. Tyto důvěrné výměny 
byly pro gópí památné události, vynořova-
ly se z oceánu jejich srdcí a projevovaly se 
v jejich čisté mysli.

Tímto způsobem plynuly měsíce jara 
a nastalo léto. Krišna a Balaráma byli 
i nadále středem pozornosti nesčetných 
dobrodružství a neúnavným útočištěm 
Vradžavásích. Zachránili své příbuzné 
z mnoha nebezpečí, jako byl démon 

Pralamba a druhý zničující lesní požár. 
V každém případě byl úspěch Šrí Krišny 
příležitostí pro gópí vzpomínat na Něj, 
když se vracel koncem dne, obklopen svý-
mi přáteli, a opět je zachránil z planoucího 
ohně odloučení.

Nejčastější příležitostí pro gópí být se 
Šrí Krišnou je Jeho každodenní odchod 
a návrat z pastvin. Krávy jsou pro Vradža-
vásí prostředkem obživy a každodenní 
odchod a návrat Šrí Krišny byly tradiční 
události v komunitě. V dopoledních ho-
dinách se loučily a pronášely požehnání 
a modlitby o ochranu. Ve večerních hodi-
nách se shromažďovaly podél cest během 
velkého přivítání. Protože ve Vrindávanu 
pravidelně docházelo k mnoha mimořád-
ným událostem, návrat Šrí Krišny vévodil 
zprávám a ulevoval jim od úzkosti. Pod 
záminkou přivítat Krišnu a Balaráma byly 
gópí, stejně jako všichni ostatní, při těchto 
příležitostech vždy přítomné. Ale podle 

svého individuálního vztahu každý přišel 
z jiného důvodu.

Starší obyvatelé v čele s matkou Jašódou 
měli obavy o blaho svých chlapců, děti 
viděly starší chlapce jako hrdiny čelící zu-
řivým démonům a mladé gópí šly pod zá-
minkou vynucenou tajnou láskou ve svých 
srdcích. Jejich výměna pohledů se Šrí Kriš-
nou vyjadřovala více než nespočet slov.

Všechny tyto zábavy se objevovaly v srd-
cích gópí. I když se Šrí Krišna již nenachá-
zel před nimi, vzpomínáním na Něho cítily 
Jeho společnost, a tímto způsobem Ho 
opět viděly. V tomto stavu jejich tlumená 
préma vystoupila do hrdel a bránila jim 
v řeči. Šríla Prabhupáda popisuje slova ná-
šakan smara-végéna vikšipta-manasó nri-
pa takto: „Když gópí popisovaly sladkou 
vibraci Krišnovy fl étny, také vzpomínaly 
na své zábavy s Ním; tak se jejich mysli 
rozrušily a nebyly schopné ty krásné vibra-
ce plně popsat.“

Slovo smara se opět objevuje ve výraze 
smara-végéna jako „silou Amora“. V dří-
vějším verši to byl Amor, o němž bylo 
řečeno, že se objevil. Nyní je popsán jeho 
vliv na gópí. Jak slunce začíná stoupat, 
jeho paprsky rozptylují temnotu, probou-
zejí všechny bytosti a přinášejí teplo světu. 
Také zvuk fl étny Šrí Krišny rozněcuje 
vliv Amora, mate mysli gópí a brání jejich 
schopnosti řeči.

I když chtějí popsat zvuk fl étny, jejich 
slova zůstanou uvízlá v hrdle. Z růz-
ných příznaků extáze je toto známé jako 
gadgada nebo vág-gada, což znamená 
chvějící se hlas. Toto zalykání se hlasu, 
kvůli němuž se člověk nedokáže vyjádřit, 
je vyjeveno ve Šrí Šikšáštace Pána Čaitan-
ji. Modlí se o příznaky přítomné u gópích 
těmito slovy:

Gópí popisovaly sladkou vibraci Krišnovy flétnyGópí popisovaly sladkou vibraci Krišnovy flétny
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najanah galad-ašru-dhárayá 
vadanah gadgada-ruddhajá 
girá pulakair nicitah vapuh 

kadá tava náma-grahané bha-
višjati 

„Můj drahý Pane, kdy budou 
Mé oči zkrášleny neustále sté-
kajícími slzami, až budu zpívat 
Tvé svaté jméno? Kdy se bude 
Můj hlas zalykat a všechny 
chlupy Mého těla se zježí tran-
scendentálním ště stím při zpí-
vání Tvého svatého jména?“ 

(Šikšáštaka 6)

Šríla Prabhupáda říká, že 
gópí „nebyly schopné ty krásné 
vibrace plně popsat“. Slovo „plně“ vyja-
dřuje, že začaly oslavovat fl étnu, ale účinek 
vzpomínání na činnosti Šrí Krišny jim 
v jejich úsilí bránil. Gópí byly omráčené, 
neschopné dále hovořit. Tak jim jejich ne-
úplný popis Šrí Krišny uvízl v hrdle.

Rozvoj láskyplných pocitů v srdci, po-
dobných těm, které vyjadřovaly Vradža-
gópí, je k dispozici všem oddaným, kteří 
slyší tyto zábavy s vírou a oddaností. Šuka-
déva Gósvámí nevyjevuje výlučný zážitek 
několika vyvolených v dávno minulé době. 
Duchovní zážitky lásky vyjádřené gópími 
jsou přístupné všem, kdo slyší zábavy 
Šrí Krišny ze Šrímad Bhágavatamu. Pro 
ilustraci Sanátana Gósvámí poukazuje na 
poslední slovo verše, nripa, jako výkřik 
extáze Šukadéva Gósvámího. Tím, že líčil 
zkušenosti gópí, také cítil jejich zvláštní 
bhávu, a v důsledku zvyšující se smary 
málem omdlel. Aby si udržel klid, zvolal: 

„Ó králi!“
To uzavírá druhou kapitolu Písně fl ét-

ny velmi nepatrného žáka Jeho Božské 
Milosti A. Č. Bhaktivédánty Svámího 
Prabhupády, která se odehrává v prakata 
dhámu Bhauma Vrindávanu, kde božský 
syn Nandy Mahárádže po odvedení krav 
na pastvu a se silným pocitem odloučení 
od svých milovaných gópí skládá velmi 
zvláštní melodii na svou úžasnou fl étnu. 
Ta je nasycena esencí Jeho výjimečných 
energií, Jeho jedinečné krásy obohacené 
Jeho mimořádnou přitažlivostí, pro kte-
rou je známý jako Krišna a kterou zdobí 
mnoho ozdob náklonnosti Jeho srdce 
vůči gópím. Ta pak proniká jejich srdci 
podobnými ghí, jež jsou pod vlivem 
milostné přitažlivosti zvané púrva rága. 
Gópí se nacházejí po celé Vradži v ma-
lých skupinách sakhí, které dále rozru-
šuje dotek transcendentálního Amora 
známého jako Smara, který sleduje 
pouze gópí z Vradži, nikdy neopouští 
její hranice, protože to jsou jen ony, kdo 
touží po Jeho vztahu jen pro Jeho potě-
šení, bez osobní motivace. 

Příliš soběstačnýPříliš soběstačný
 na přemýšlení o Bohu na přemýšlení o Bohu Příliš zamilovanýPříliš zamilovaný

 na přemýšlení o Bohu na přemýšlení o Bohu

Příliš unavenýPříliš unavený
 na přemýšlení o Bohu na přemýšlení o Bohu

PŘÍLIŠ POZDĚPŘÍLIŠ POZDĚ
 NA PŘEMÝŠLENÍ  NA PŘEMÝŠLENÍ 

O BOHUO BOHU

Příliš zaměstnaný Příliš zaměstnaný 
 na přemýšlení o Bohu na přemýšlení o Bohu

Příliš mladý Příliš mladý 
na přemýšlení o Bohuna přemýšlení o Bohu

Ačkoliv je tato společnost dostupná jen 
s obtížemi kvůli mnoha překážkám, které 
představují společenské zvyklosti, ale je 
snadno na dosah neustálým vzpomínáním 
na Jeho mnoho zábav, jako jsou například 
Jeho každodenní příchody a odchody do 
lesů Vradži, a ačkoliv je tyto líly inspirují, 
aby o Něm mluvily, následný vliv extáze 
maří jejich plán, zastavuje jejich slova 
v jejich krásných hrdlech, přestože metoda 
řeči gópí je zakrýt jejich záměry pláštíkem 
nepřímého jazyka, kterým chrání své 
hluboké city, jež jsou mi jistě neznámé, 
ale když je vnímal Šukadéva Gósvámí, 

přemohly ho a volal na svého 
žáka v extázi, „Hej, nripo!“

barhápídan nata-vara-
vapuh karnajóh karnikáran 
bibhrad vásah kanaka-kapi-
šan vaidžajantín ča málám 
randhrán vénór adhara-sud-
hajápúrajan gópa-vrindair 
vrindáranjan sva-pada-rama-
nan právišad gíta-kírtih

Pán Krišna s pavím perem 
jako ozdobou hlavy, modrý-
mi květy karnikára na uších, 
žlutým oděvem zářícím jako 
zlato a girlandou Vaidža-
jantí projevil svou transcen-

dentální podobu jako ten největší z taneč-
níků, když vstoupil do lesa Vrindávanu 
a zkrášloval jej svými stopami. Naplnil 
otvory fl étny nektarem svých rtů a pasáčci 
opěvovali Jeho slávu.

iti vénu-ravan rádžan
sarva-bhúta-manóharam

šrutvá vradža-strijah sarvá
varnajantjó 'bhirébhiré

Ó králi, když dívky z Vradži zaslechly 
zvuk Krišnovy fl étny, který si podmaňuje 
mysli všech živých bytostí, všechny se na-
vzájem objaly a začaly jej popisovat. 

(Šrímad-Bhágavatam 10.21.5-6) ❧

Gópí vedla tajná láska v jejich srdcíchGópí vedla tajná láska v jejich srdcích
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VánočníVánoční maratónmaratón
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PROČ PŮJDETE ROZDÁVAT KNIHY?

Góvinda, 7 letGóvinda, 7 let

„Vánoční maratón je úžasná příležitost, jak 
rozdat alespoň jednu malou knížku (každá 
knížka se počítá). Příležitost, jak dostat milost 
Nejvyšší Osobnosti Božství a Jeho oddaných.
Šríla Prabhupáda nám dal ten největší poklad – 
a to vědomí Krišny.
Při maratónu dostáváme ještě větší milost než 
v obyčejný den.
To ale neznamená, že nemůžeme v jakýkoliv 
den vzít knížku, balíček prasádam nebo 
pozvánky do Hare Krišna center, ale v době 
maratónu nám Krišna dává extra milost.
Proto vyrazte rozdávat Prabhupádovy knihy na 
ulici a Krišna se o vás postará.
A prosím požehnejte mi, ať taky rozdám 
nějakou knížku.“

Sarasvatí, 12 letSarasvatí, 12 let
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„Je to možnost, jak potěšit Šrílu Prabhupádu 
a gurua a zároveň pomoci rozšířit vědomí 
Krišny. Tady je třeba se nejvíce odevzdat 
a můžu otestovat, jak moc odevzdaná 
doopravdy jsem. Také ráda pomáhám ostatním 
a tohle je ten nejlepší způsob.“

Sanátan, 9 letSanátan, 9 let

„Stačí úsměv, knížka 
a můžete jít na ulici."
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Vanamálí, 3 rokyVanamálí, 3 roky

Gadái, 5 letGadái, 5 let

Niša, 2 rokyNiša, 2 roky

„Ráda čtu Prabhupádovy knihy"

„Půjdu rozdávat, abych 
byl napsaný ve výsledcích, 
aby nás tam bylo hodně 

a Prabhupáda měl radost.“

Ghanašjám, 5 letGhanašjám, 5 let „Protože tam půjde máma a táta, 
a to potěší Krišnu.“

Váruní, 3 rokyVáruní, 3 roky

„Džaj Prabhupád!“ 
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Vradža Mandala Parikram, 
Vradža Mandala Parikram, 

13 let13 let
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„Protože chci zase rozdat nějakou 
knihu, abych udělala duchovní 

pokrok a potěšila Krišnu.“
B
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„Protože jsem 
oddaná a těší 

to Krišnu.“

Bhaktilatá, 4 rokyBhaktilatá, 4 roky

„Protože jsem oddaná 
a těší to Prabhupádu.“

Vanší Gópál, 10 letVanší Gópál, 10 let

„Za 
Prabhupádu!!!“

Čandraválí, 11letČandraválí, 11let

Nárájan, 2 rokyNárájan, 2 roky

Bhíma Goura, 3 rokyBhíma Goura, 3 rokySudáma, 5 letSudáma, 5 let

Amala, 4 rokyAmala, 4 roky

„Rozdávej knížky! 
Sankírtan 
je největší 
požehnání 

lidstvu.”

Nitái, 8 letNitái, 8 let

Mína Mína 
Kétana, Kétana, 
3 roky3 roky

„Rozdávejte knížky!“ 

„Chci rozdávat, abych 
potěšil Šrílu Prabhupádu“ 

„Jsem 
bojovník!“

„Sankírtan je jednička…
Hlavně HÓÓÓÓDNĚ 

knížek:)…
Tak jdeme:)“



Kadamba Kánana Svámízamyšlení

30

Není snadné žít životem oddaného 
ve světě. Není to vůbec jednoduché. Vy 
se o to všichni snažíte, jdete všichni tou 
cestou. Máte má požehnání. Ale když to 
začíná být příliš obtížné, tak se zamys-
lete, jestli byste nemohli žít někde, kde 
budete mít více společnosti oddaných. 
Třeba v nějaké komunitě. Nebo můžete 
komunitu vytvořit. Je důležité mít sangu, 
žít spolu s oddanými. A i další elementy 
jsou důležité. Svatý Dhám. Musíme tam 
jet. „Kdy jsme byli naposledy ve Vrin-
dávanu, v Májápuru? Kdy to bylo napo-
sled?“ „Před třemi lety.“ „Ajajaj, uf uf uf..“ 

„Před dvaceti lety.“ „Óóóóóuu.“ „Nemám 
na Dhám čas.“

Jít do Dhámu je na prvním mís-
tě. Protože chcete jít domů. Dhám je 
domov. Krišna – to je naše skutečná 
rodová linie, Ačjuta Gótra. Naše Gótra, 
naše rodová linie, pochází od Ačjuty, 

od Krišny. Tak se jeďte podívat za ro-
dinou do Indie. Jděte do Májápuru, do 
Vrindávanu, dělejte takové poutní cesty. 
Prabhupáda řekl, že tam máme jezdit 
nejméně jednou ročně. Ale kdo jezdí 
jednou ročně? „Je to moc peněz!“ Ano, 
ale stojí to za to. Jet tam je dobrá věc. 
Jestli jet opravdu nemůžete, tak si vy-
tvořte Vrindávan doma. Musíme vytvo-
řit takovou atmosféru a kultivovat ji.

Pokud to prostě necháme tak, jak to 
bylo, žijeme na stejném místě, díváme 
se pořád na tu samou televizi, sledu-
jeme stále ty samé zprávy, hrajeme si 
stále s tím samým telefonem, nebo spíš 
pravděpodobně s novým, a žijeme stále 
ten stejný život, jak si můžeme být vě-
domí Krišny? To chce skutečnou změnu. 
Změnu! ❧

Chce to změnu! VÝZVA
Vážení a milí čtenáři Náma Hatty, 
zanedlouho vkročíme do 22. ročníku 

časopisu hnutí Hare Krišna v češtině. 
Od cyklostylovaných počátků o pár 
listech jsme se milostí Krišny a Jeho 
oddaných dopracovali k barevnému 
časopisu na kvalitním papíře s rozsa-
hem 32 stran.

Obrovskou zásluhu na tom – vedle 
společnosti Salve Natura, která nám 
každý rok výrazně přispívá na tisk, 
a tiskaře Lubora Ingra, který nám 
dává luxusní křídový papír za cenu 
obyčejného, protože má prostě odda-
né rád – máte především a právě vy. 
Vy všichni, kteří pravidelně posíláte 
(někteří už od samého počátku vydá-
vání Náma Hatty) příspěvek na vydá-
vání časopisu. Vaší podporou může 
časopis pokračovat a dokonce se i roz-
víjet v souladu s moderní dobou.

Jednu ze žhavých novinek, kterou 
jsme si pro vás na příští rok (a doufej-
me i na spoustu dalších) připravili, je 
možnost objednávat si Náma Hattu 
v elektronické podobě. O tuto možnost 
si začali v poslední době opakovaně 
říkat ti, kterým vyhovuje vyhnout se 
tisku i poštovnému, a odebírat časopis 
přímo na telefon či do počítače. Se 
starou dobrou papírovou verzí samo-
zřejmě pokračujeme dál. A elektronic-
kou verzi k ní budeme odběratelům na 
přání zasílat jako bonus.

Další novinkou je změna účtu, 
kam můžete příspěvek zasílat. Nyní 
je to 2401331184/2010. Na papíro-
vou verzi prosíme v ideálním přípa-
dě roční příspěvek ve výši nejméně 
500 Kč a víc, u elektronické verze 
nejméně 350 Kč. Bližší informace 
o stahování časopisu v elektronické 
podobě a o jeho zasílání přineseme 
v příštím čísle.

Chtěla jsem vás také poprosit, abys-
te mi napsali, co se vám v časopise 
líbí a co vám naopak chybí. Jaká by 
měla Náma Hatta být, aby byla časo-
pisem všech oddaných v české játře. 
Moc vám děkuji za vaši neochvějnou 
pomoc a doufám, že máme před se-
bou přinejmenším ještě dalších spo-
lečných 22 let!

Vaše služebnice
Džalángí déví dásí

Knihy z nakladatelství BBT

Objednávejte na www.books.harekrsna-luzce.cz 
nebo na telefonu 734 140 960

…nejlepší dárek!



Džalángí déví dásí  akutálně...
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ODCHOD PŘÍTELE KRIŠNY
Významný příznivec hnutí Hare 
Krišna, hrabě Antonín Bořek-Do-
halský, opustil po dlouhé nemoci 
v listopadu letošního roku tělo. 
Otec Pávaní déví dásí, dědeček 
bhakty Bhímy Goury a tchán Va-
sudévy Nandany dáse měl oddané 
rád, ubytovával je ve svém domě 
v Lysé nad Labem, účastnil se jako 
VIP host řady kazatelských akcí 
ISKCONu a kromě toho měl veliké 
zalíbení v prasádam.
Kéž mu jeho zbožný kredit pomůže 
v jeho další cestě zpátky domů, 
zpátky k Bohu. Prosíme oddané 
o modlitbu v jeho duchovní 
prospěch.

GÓVINDA SHOP
Obchůdek s indickým kořením, 
oblečením, vonnými tyčinkami, 
devocionálními parafernáliemi 
a spoustou dalších zajímavých věcí 
pokračuje dál v prodeji v přízemí 
vegetariánské restaurace Góvinda 
v Soukenické ulici 27 na Praze 1. Po 
změně provozovatele se nyní jme-
nuje Góvinda shop a kromě nákupu 

v kamenném obchodě si můžete 
objednávat zboží i na internetu na 
adrese: www.govindashop.cz. Ještě 
mnohem širší nabídku očekávejte 
po příjezdu nového zboží z Indie.

VAIŠNAVSKÝ KALENDÁŘ 
2018
Objednávejte si nový vaišnavský 
kalendář na příští rok. Po ob-
rovském úspěchu jsou hlavním 
motivem kalendáře opět obrázky 
Ómkáry Rádhy déví dásí. Kalendář 
si můžete pořídit ve střediscích 
Hare Krišna, v restauraci Góvinda 
v Soukenické ulici a na interneto-
vém obchodě govindashop. Cena 
kalendáře je 130 Kč.
Upozornění pro odběratele Náma 
Hatty: ani letos nebude časopis 
posílat kalendář jako bonus k před-
platnému. Celkové zdražení nákla-
dů na časopis to bohužel nedovolu-
je. Děkujeme za pochopení.
Pokud by se však našel nějaký 
mecenáš, který by chtěl 
pravidelným odběratelům tento 
milý dárek dopřát, rádi tuto tradici 
znovu obnovíme. ❧



Ingredience: 

2 čl chia semínek• 
2 hrnky vlašských • 
ořechů
1 hrnek rozinek• 
1 hrnek nasekaných • 
datlí
1 hrnek strouhaného • 
kokosu (plus něco navíc 
na ozdobení)
1 hrnek ovesných • 
vloček
½ hrnku karobu• 
½ hrnku kokosového • 
oleje
4 pl datlového sirupu• 

Postup: 
Předem namočená chia semínka rozmixujeme se všemi 
ostatním surovinami. Směs rozetřeme na menší plech vyložený 
pečicím papírem a necháme vychladit. Vychlazené nakrájíme 
na tyčinky a posypeme kokosem.

S láskou a oddanosti nabídneme Šrí Krišnovi.

Recept poskytla 

Džaj Rádhiká déví dásí

OŘECHOVÉ TYČINKY
S KOKOSEM & CHIA SEMÍNKYR

A
W
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