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Farma Krišnův dvůr, 
Městečko u Benešova č. 1, 
Postupice, 257 01, 
tel. 317 796 008, 603 700 512
www.krisnuvdvur.cz

Hare Krišna centrum 
Harinám Mandir,
Zenklova 107, Praha 8, 180 00, 
tel. 603 205 991
www.facebook.com/harinama.mandir

Kazatelské centrum 
Prabhupád bhavan, 
Durďákova 34, Brno sever, 613 00 
tel. 604 472 982, 731 445 474
www.bhavan.cz

Náma Hatta centrum Čakra, 
Lutotín 7, Kostelec na Hané, 798 41
tel. 731 154 233
www.facebook.com/cakralutotin

Kazatelské centrum Hari-dhám, 
tel. 603 958 447 
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Kde nás najdete

Zveme vás!

s každým rozkvétajícím jarem 
pociťuji ohromující příval energie 
prýštící ze slavných událostí, které se 
před námi otevírají. Začíná to slad-
kým příběhem o tom, jak dobro na-
konec přece zvítězilo nad zlem a jak 
přes zdánlivě beznadějnou situaci 
nemohl být Šrí Prahlád svým dé-
monským otcem nikdy poražen, pro-
tože ho chránil přímo Nejvyšší Pán.

Potom přijde letní tábor Náma 
Hatta, plný setkání oddaných z české 
i slovenské játry a kondenzovaného 
nektaru v podobě společnosti vzneše-
ných Mahárádžů a jejich slov a zpěvu.

Nato se může srdce oddaného 
začít namotávat na provaz táhnoucí 
vůz Jejich Veličenstev Šrí Džaganná-
tha, Šrí Baladéva a Šrímatí Subhadry 
ulicemi letním žárem rozpálené 
Prahy. A vzápětí na to je tu letní mí-
rový pochod Pada játrá, nezapome-
nutelné letní dobrodružství. Příchod 
Pána Balaráma, Šrí Džanmáštamí, 
Vjása púdžá Šríly Prabhupády, Rád-
háštamí, Kártik…

Je to jako na takové spirále. Vše se 
točí pořád dokola, ale přitom je to 
každý rok jiné, hlubší, silnější. In-
dividuálně i kolektivně. Sledujeme 
svou vlastní cestu od zmatených 
začátků po první realizace, rozbřes-
ky inteligence a doceňování jedi-
nečnosti a geniality vědomí Krišny. 
Měníme se, ohlazují se do morku 
kostí zahřezlé materiální koncepty, 
vlivem svatého jména i svatých od-
daných se mění charakter k lepšímu. 
I když to někdy může být v průběhu 
očišťování také poměrně náročné.

Při ponoření se do té nekonečně 
hluboké studny bhakti jógy obje-
vujeme další a další dimenze bytí 
a duchovního života, o kterých se 
nám dosud třeba ani nesnilo.

A neděje se to jenom nám. Do-
předu kráčejí rovněž oddaní, které 
nám Krišna poslal do cesty. Spous-
ty věcí jsou jim i nám čím dál tím 
jasnější a pochopitelnější a je k ne-
zaplacení mít vedle sebe přátelské 
rameno, o které se dá opřít a také 
tím svým podepřít spřízněné duše 
na cestě ke Krišnovi.

Společně, to je skutečný sankír-
tan – společné opěvování. Už se 
moc těším na všechna ta společná 
setkání, která máme před sebou 
a která nám mají především po-
moci víc a víc krišnovatět. Tak 
brzy na shledadnou!

Vaše služebnice
Džalángí déví dásí

STŘEDEČNÍ PROGRAM V GÓVINDĚ, 
od 18 hodin – Soukenická 27, Praha 1

NEDĚLNÍ HOSTINA V CHRÁMU LUŽCE, 
od 14 hodin – Lužce 48, Karlštejn
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Mé druhé turné s Jeho Božskou Milostí 
začalo neobřadně uprostřed července 
a pokračovalo až do konce prosince. 

Většina tohoto turné probíhala v Indii, tedy prá-
vě tam, kde mě poprvé má zbabělost odehnala 
od lotosových nohou mého duchovního učitele. 
Při pobytu v Indii jsem byl bohužel většinu času 
nemocný. Držel jsem se sedm týdnů, když byl 
Prabhupáda ve Vrindávanu vážně nemocný, ale 
poté, co se uzdravil, jsem se sesypal a jedinou 
mojí myšlenkou bylo zmizet pryč, aby mi bylo líp. 
Díky Prabhupádově milosti jsem svůj nedostatek 
odevzdanosti překonal a zůstal u jeho lotosových 
nohou. Pak jsem ale onemocněl znovu a v hlavě 
mi zůstal galimatyáš.

Byl jsem slepý k tomu, jak požehnaného postave-
ní se mi dostává, a myslel jsem jen na své zdravot-
ní problémy. Šríla Prabhupáda pobýval v Džuhu 
již měsíc a chystal se vrátit na Západ cestou přes 
Havaj. Upnul jsem se na tyto cestovní plány a na 
to, jak přežít do očekávaného data odjezdu. Nane-

Vrat´ se do 
Los Angeles 
a uzdrav se

15. prosince 1974, 
ISKCON Džuhu, Bombaj, Indie

Cestoval jste kolem celého světa a očišťoval všechna Cestoval jste kolem celého světa a očišťoval všechna 
místa, kterých se vaše lotosové nohy dotklymísta, kterých se vaše lotosové nohy dotkly

ště stí se datum odjezdu odložilo kvůli technickým problémům, které 
projekt v Džuhu pronásledovaly.

Když jsem se tu novinku dozvěděl, málem jsem zkolaboval. Při 
ranních procházkách po nádherné pláži v Džuhu s  milovaným Šrí-
lou Prabhupádou jsem vnímal pouze boeingy přelétávající nad naší 
hlavou. Představoval jsem si, jak letí na Západ. Netoužil jsem po 
ničem jiném než sedět v jednom z těchto letadel. Zatímco Jeho Bož-
ská Milost hovořila se svými žáky o fi lozofi i, já jsem teskně hleděl za 
každým letadlem, dokud nezmizelo z dohledu.

Na několika procházkách jsem se pokoušel na to téma žertovat 
s Paramahansou Mahárádžem v naději, že zjistím, že také touží 
opustit Indii. Protože Paramahansa Mahárádž mé potřeby nesdílel, 
začal jsem hučet do Brahmánandy Mahárádže a doufal jsem, že na-
leznu odezvu u něj.

V té době byl v chrámu na Havaji nějaký zásadní problém. Prozra-
dil jsem Brahmánandovi své přání vrátit se do Spojených států kvůli 
zdravotním problémům. Jednoho odpoledne jsme se s tím vydali 
za Šrílou Prabhupádou. Vstoupili jsme do jeho obývacího pokoje se 
značnými obavami a složili poklony. Bylo mi jasné, že opustit loto-
sové nohy svého milovaného Gurua Maharádže je šílenství, ale má 
neovladatelná mysl si trvala na svém.

„Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem. „Přežíval jsem tady jen díky naději, 
že brzy odcestujete, ale zdá se, že se ještě k odjezdu nechystáte. Chtěl 
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Šrílo Prabhupádo, mnohokrát jsem slyšel od vašich žáků 
otázku: „Proč mě Krišna nedonutí, abych mu sloužil?“
„Kde je donucení, nemůže být láska. Sloužit musíme 

z vlastní vůle,“ odpovídal jste.

Vždycky jste se mnou jednal trpělivě a laskavě. Nikdy jste 
nás k ničemu nenutil, abychom nepáchali velký přestupek tím, 
že vaše pokyny neuposlechneme. Stvořte prosím v mém nitru 
touhu sloužit vám každým okamžikem. Jsem šťastný pouze 
tehdy, když sloužím vašim lotosovým nohám. Prosím nechte 
své jemné, zlatavé nohy spočívat na mé hlavě, abych nezblou-
dil a neztratil tak vaši ochranu.

Běž do toho, at´ 
je nějaká legrace
29. ledna 1975, let z Tokia do Honolulu

Jak jsem řekl již mnohokrát, cestování se Šrílou Prabhu-
pádou bylo vždy vzrušující. Člověk nikdy nevěděl, co se 
stane. Byl prostě jedinečný. Zvlášť jsem miloval jeho

    smysl pro humor. Cesta letadlem v jeho společnosti byla 
nezapomenutelná pro každého. Nepochybuji, že i my s na-
šimi tilaky, oholenými hlavami a pestrobarevnými oděvy 
jsme byli pro karmí docela slušná podívaná. A mezi námi se 
skvěl jako labuť vznešený oddaný, Prabhupáda. Nastupoval 
do letadla s pěti i více nádhernými vonícími květinovými 

bych se vás zeptat, zda bych se tedy nemohl vrátit na Západ, 
abych se uzdravil.“
„To je v pořádku,“ odvětil laskavě. „Vrať se do Los Angeles 

a uzdrav se. Brahmánando, ty jeď na Havaj a pomoz jim 
tam vyřešit jejich problémy v chrámu. Setkám se s vámi 
oběma po návratu na Havaj.“

Zpáteční let do Států nebyl vůbec tak příjemný, jak by 
člověk očekával. Když se letadlo vzneslo vysoko do mraků, 
pohlédli jsme s Brahmánandou na sebe a začali lamentovat 
nad naším rozhodnutím opustit Jeho Božskou Milost. Šríla 
Prabhupáda nám v odjezdu nijak nebránil, stejně jako mi 
bez problémů dovolil vrátit se k němu do služby několik 
měsíců předtím. Přijímal všechno, co Krišna poskytoval, 
a nikdy nikoho nenutil dělat něco, co dělat nechce. Byl jsem 
znovu a znovu svědkem hloubky jeho šlechetného odříkání. 

Po společnosti duchovního učitele a Krišny musí člověk 
toužit celou svou bytostí. Nezíská ji automaticky a lacino. 
Šríla Prabhupáda vždycky říkal: „Oddaná služba se vykoná-
vá dobrovolně a s radostí.“

Brahmánanda Mahárádž zůstal na Havaji, aby dohlížel 
na záležitosti kolem chrámu jako Prabhupádův zástupce. 
Já jsem pokračoval do Los Angeles (Nové Dváraky), abych 
bydlel se svojí ženou a synem, kterému tou dobou byly již 
téměř tři měsíce. Úzkost z toho, že jsem svého syna dosud 
ještě neviděl, jsem zakrýval předstíranou odpoutaností. Po-
pírání přirozených citů mi umožňovalo žít podle striktních 
kritérií, jaká jsem si zadával.

Potřeboval jsem navenek dokazovat svůj neochvějný po-
stoj dobrého oddaného. Tak se stalo, že jsem se vrátil do 
Nové Dváraky, aniž bych si uvědomoval, že příčinou mé 
nemoci mohlo být popírání vlastních citových potřeb. Ve 
skutečnosti jsem netoužil po návratu do Nové Dváraky kvů-
li zdraví, ale abych byl se svojí rodinou.

Nějaký čas jsem v Nové Dvárace pobýval v chrámu 
a potom jsem s rodinou odjel do Honolulu (Nového 
Navadvípu). V době, kdy tam Šríla Prabhupáda 29.ledna 
1975 přicestoval, jsem už v životě hospodáře vězel až po 
uši. Paramahansa Mahárádž a Nitái prabhu tvrdě praco-
vali na tom, aby zajistili Prabhupádovi potřebnou péči, 
ale já jsem byl tak pohlcen svým novým ášramem, že 
jsem Prabhupádovi ani nenabízel své služby, kromě ve-
černích masáží.

Šríla Prabhupáda mi laskavě dovolil, abych jeho nádherné 
tělo každý večer masíroval, ale nikdy se nevyptával, proč 
nejsem v jeho osobní službě aktivnější. Nevyptával se, co 
vlastně celý den dělám, ani proč mě tak zaměstnávají po-
vinnosti hospodáře. A mě samotného nenapadlo, že bych 
se do vykonávání osobní služby Šrílovi Prabhupádovi měl 
zapojit naplno. Mé vědomí se defi nitivně obrátilo k aktivi-
tám grihasthy. Naště stí jsem to nebyl já, kdo vládl nad mým 
osudem, a díky Krišnovi jsem zanedlouho znovu nastoupil 
do osobní služby Jeho Božské Milosti. 
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girlandami kolem krku, některé z nich mu sahaly až po ko-
lena. Nic ho nevyvádělo z míry. Krása, vznešenost a pokora 
z něj vyzařovaly i přes tlačenici oddaných kolem něj. Byl 
vždy zapojený do služby Krišnovi.

Let do Honolulu se podobal mnoha ostatním. Šríla 
Prabhupáda seděl u okénka. Vedle něj seděl Nitái a na 
sedadle u uličky Paramahansa Svámí. V kapse na sedadle 
před nimi byl mezi dalšími magazíny vložený časopis Time. 
Šríla Prabhupáda si pro něj sáhl, něco ho tam zaujalo. Byla 
to obálka a na ní fotografi e skupiny žen, dávajících najevo 
svoji nespokojenost se svým postavením v západním světě. 
Titulek zněl „Osvobození žen“. V té době Šríla Prabhupáda 
o feminismu několikrát hovořil, v sedmdesátých letech to 
bylo žhavé téma.

Po chvíli pak vrátil časopis zpátky. Vzápětí procházela 
kolem jedna z letušek. Když se blížila, Šríla Prabhupáda 
šťouchnul do Nitáie a řekl: „Takže tyto ženy chtějí být osvo-
bozené? Řekni jí, že jestli chce být osvobozená, tak ať si 

oholí hlavu jako my. Může se osvobodit.“ Nitái se zdráhavě 
pousmál a zavrtal se hlouběji do sedadla. Šríla Prabhupáda 
do něj znovu strčil a řekl: „Běž do toho, ať je nějaká legrace. 
Zavolej ji a řekni jí to. Buď vtipný. Řekni jí, že jestli chce být 
osvobozená, může si oholit hlavu jako my.“ Šríla Prabhu-
páda se zakuckal smíchy. Nitái, celý nesvůj, jen seděl a čen-
toval, neschopen slova.

Nikdy se nedalo předvídat, co Prabhupáda udělá. Byla to 
podobná situace, jako když se ho jedna reportérka zepta-
la: „Proč si holíte hlavy?“ Pohlédl na ni s úsměvem a řekl: 

„A proč vy si holíte nohy? Lepší je mít chladnou hlavu 
a nohy v teple.“ Šríla Prabhupáda vysvobozoval všechny 
své žáky z pout materiálního života; muže i ženy. Mise, se 
kterou přišel na Západ, aby jeho obyvatele proměnil ve 
vaišnavy, byla založená na skutečnosti, že nejsme tato těla. 
Každý si může být vědomý Krišny bez ohledu na své tělesné 
označení. Nezáleží na tom, zda je muž nebo žena, mladý 
nebo starý, černý nebo bílý. Stačí pouze následovat pokyny 

pravého duchovního učitele.
Bhakti Tírtha Mahárádž mi vyprávěl 

o svém prvním setkání se Šrílou Prab-
hupádou. Domníval se, že jako člen du-
chovní skupiny nebude terčem rasistic-
kých postojů tak jako dosud, protože byl 
černoch. Při jednání s jeho duchovními 
bratry tomu tak ale bohužel vždy nebylo. 
Ptal se Prabhupády, proč jsou jeho žáci 
stále ještě na tělesné úrovni.

Očekával od Prabhupády porozumění 
a útěchu. Šríla Prabhupáda na něj ale 
pohlédl a řekl: „Pokud se tě jejich jedná-
ní dotýká, tak nejsi o nic lepší než oni.“ 
Bhakti Tírthu Mahárádže jeho odpověď 
nadchla. Ihned pochopil, jak dokonalá je 
cesta vědomí Krišny a jak dokonale mu 
jeho duchovní učitel porozuměl. Bylo 
mu hned jasné, že „dostal příležitost 
vykročit na vyšší úroveň,“ řečeno jeho 
vlastními slovy.

Šrílo Prabhupádo, stále dáváte všem svým 
následovníkům příležitost vykročit do vyš-
ších úrovní. Když selháváme, dáváte nám 
další šanci, dokud věci nepochopíme správ-
ně. Ve své božské podstatě víte přesně, co po-
třebujeme. Děkuji vám za vaše stálé vedení. 

Vyzýval nás, abychom přestali na sebe po-
hlížet jako na těla, a nejrůznějšími způsoby 
nám ukazoval, jak toho dosáhnout. Všech-
ny své žáky miloval stejně a každého zapo-
joval do služby. Jeho touhou bylo, aby každý 

„zpíval Hare Krišna a byl šťastný“. ❧



Šríla Prabhupáda přednáška
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BHAKTI JÓGA 
NEJRYCHLEJŠÍ CESTA K MÍRU A BLAŽENOSTI

tadá radžas-tamó-bháváh
káma-lóbhádajaš ča jé
čéta étair anávidhan

sthitan sattvé prasídati

Jakmile je v srdci nezvratně 
zakotvena láskyplná služba, 
zmizí z něj vliv kvalit vášně 
a nevědomosti, jako je chtíč, 
touha a žádostivost. Oddaný se 
tak dostává do kvality dobra a je 
naprosto šťastný.

Šrímad Bhágavatam 1.2.19

Ve svém přirozeném postavení 
je živá bytost zcela spokojená 
v duchovní blaženosti. Tomuto 

stavu existence se říká brahma bhúta 
či átmánandí, stav spokojenosti ve 
vlastním já. Spokojenost vlastního 
já není stejná jako spokojenost ne-
tečného blázna. Netečný blázen je ve 
stavu pošetilé nevědomosti, zatímco 
átmánandí spokojený sám v sobě je 
transcendentální hmotnému stavu 
existence. Této úrovně dokonalosti lze 
dosáhnout, jakmile osoba dosáhne ne-
ochvějné, nezvratitelné oddané služby. 
Oddaná služba neznamená nečinnost, 
ale ryzí činnost duše.

Činnost duše ztrácí svou čistotu 
stykem s hmotou a tyto chorobné 
činnosti se jako takové projevují 
v podobě chtíče, touhy, žádostivosti, 
lenosti, pošetilosti a spánku. Účinky 
oddané služby se projeví úplným 
vyloučením těchto vlivů kvalit vášně 
a nevědomosti. Oddaný okamžitě 
neochvějně spočine v kvalitě dobra 
a činí další pokrok, až se povznese do 
postavení vasudéva, neboli stavu čisté 
sattvy, šuddha sattvy. Jedině ve stavu 

šuddhasattva může osoba pomocí čis-
té náklonnosti k Pánu neustále vidět 
Krišnu tváří v tvář.

Oddaný je vždy v kvalitě ryzího dob-
ra. Proto nikomu neubližuje. Avšak 
neoddaný, ať je jakkoliv vzdělaný, ubli-
žuje neustále. Oddaný není ani hloupý, 
ani vášnivý. Ti, kdo ubližují, kdo jsou 
pošetilí či vášniví, nemohou být odda-

nými Pána, ačkoliv navenek se možná 
na základě svého oděvu za oddané 
prohlašují. Oddaný je vždy kvalifi ko-
vaný díky tomu, že má všechny dobré 
vlastnosti Boha. Kvantitou se mohou 
tyto vlastnosti lišit, ale kvalitativně 
jsou Pán a oddaný jedno a totéž.

Neoddaní na druhé straně jedna-
jí pod vlivem kombinace tří kvalit 
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hmotné přírody – dobra, vášně a ne-
vědomosti. Tyto kvality se neomezeně 
kombinují, a tak vzniká neomezená 
rozmanitost lidí. Pokrok v životě za-
číná, když se člověk snaží dospět na 
úroveň kvality dobra. Této úrovně lze 
dosáhnout výcvikem, stejně jako se 
výcvikem může z negramotné, nekul-
turní osoby podobné zvířeti stát civi-
lizovaný člověk. Dokonce i kočky, psi 
a tygři se mohou vycvičit k poslušnosti 

– s tím máme praktickou zkušenost.
Existují dva druhy vzdělávacích pro-

cesů pro povznesení lidské bytosti na 
úroveň čistého dobra. První je systema-
tický, postupný proces: tapasá brahma-
čarjéna šaména ča daména ča. V rámci 
tohoto procesu člověk podstupuje růz-
nou askezi (tapasja), ovládá pohlavní 
pud praktikováním celibátu (brahma-
čarja) a obecně ovládá smysly a mysl 
(šama dama). Může rovněž darovat bo-
hatství na dobročinné účely (tjága). To 
je postupný proces povýšení se.

Existuje však jiný proces – vědomí 
Krišny čili bhakti jóga. Představte si, že 
máte vyjít do nejvyššího patra deseti-
patrové budovy. Buď půjdete pomalu, 
schůdek po schůdku, nebo se svezete 
výtahem. Bhakti jóga připomíná výtah. 
Jestliže začnete rozvíjet tento proces, 
velmi rychle dosáhnete nejvyššího pat-
ra. V jiném případě musíte pokračovat 
postupně, krok za krokem. Třebaže vás 
oba procesy dovedou do nejvyššího 
patra, jeden z nich je velmi pomalý 
a druhý velmi rychlý.

Začátek bhakti jógy představuje na-
slouchání o Krišnovi. Jak je popsáno 
v těchto verších Bhágavatamu, výsled-
kem pravidelného naslouchání o Kriš-
novi je to, že nečistoty v srdci se téměř 
úplně očistí (našta-prájéšv abhadréšu). 
Tehdy se člověk stane neochvějným 
v oddané službě, překoná kvality 
vášně a nevědomosti a povýší se na 
úroveň dobra (sthitan sattvé prasídati). 
A jakmile se dostane na úroveň dobra, 
osvobodí se od chtíče a chamtivosti, 
následků vlivu nižších kvalit vášně 
a nevědomosti.

Celý svět se točí vlivem chtíče 
a chamtivosti. Ti, které ovlivňují nižší 
kvality hmotné přírody, nejsou nikdy 
spokojení: „Dejte mi víc, dejte mi víc, 
dejte mi víc.“ Bez ohledu na to, kolik 
dostanou, nejsou spokojení. Někdo 
si pomyslí: „Budu-li moci zvýšit svůj 
příjem na tisíc dolarů za měsíc, budu 
spokojený.“ Jakmile však tisíc dolarů 
dostane, bude chtít sto tisíc. Dokonce 
ani milionáři nejsou spokojení. V Pa-
říži jsem viděl, jak staří muži plní chtí-
če navštěvují kluby. Zaplatí vstupné 
padesát dolarů a uvnitř najdou mladé 
ženy a víno – to je jejich potěšení. Na 
jedné straně je neuspokojí ani milióny 
dolarů a na druhé straně si chtějí uží-
vat mladých žen. Jsou nenasytní a plní 
chtíče, to je celé.

Stát se vědomým si Krišny znamená 
zbavit se chtíče a chamtivosti: čéta 
étair anáviddham. Viddham označuje 

„bodající“. Chtíč a chamtivost neustá-

le bodají srdce: „Tak pojď, jen pojď, 
užívej si!“ Učiníte-li však v rozvoji vě-
domí Krišny skutečně nějaký pokrok, 
tyto věci vás už nebudou déle sužovat, 
protože vaše srdce bude čisté.

Potom budete neustále plní rados-
ti. Šrí Krišna v Bhagavad gítě (18.54) 
uvádí:

brahma bhútah prasannátmá
na šóčati na kánkšati

samah sarvéšu bhútéšu
mad bhaktin labhaté parám

Až dospějete do stavu brahma bhúta, 
na osvobozenou úroveň, budete plní 
radosti a už nebudete naříkat nebo 
toužit po hmotných věcech (na šóčati 
na kánkšati). V hmotném vědomí 
dychtíme po něčem, co nevlastníme, 
a naříkáme, když něco ztratíme. Ale ve 
vědomí Krišny jsme od těchto účinků 
kvalit vášně a nevědomosti osvoboze-
ní. V tomto vědomí budete schopní se 
na každého dívat z duchovní úrovně. 
Krišna vysvětlil již dříve v Bhagavad 
gítě (5.18):

vidjá-vinaja-sampanné
bráhmané gavi hastini
šuni čaiva šva-páké ča

panditáh sama-daršinah

Osoba vědomá si Krišny je vskut-
ku učená, a tak se dívá rovnocenně 
na kočky, psy i lidské bytosti. Nevidí 
vnější oděv těla, nýbrž duši. „Tady je 
duše,“ myslí si, „nedílná část Krišny.“ 
Tento pohled je základem světového 
bratrství. Bratrství nelze docílit tím, že 
se v OSN na něčem usnesou. To není 
možné. Musíte dospět na duchovní 
úroveň; pak přijde láska, bratrství 
a rovnost. Jinak je to všechno pouze 
podvodná propaganda.

A nakonec ten, kdo dosáhne du-
chovní úrovně – stavu nazývaného 
brahma bhúta – získá čistou odda-
nou službu Krišnovi (mad bhaktin 
labhaté parám). Jinak řečeno, bude 
zcela způsobilý sloužit Krišnovi 
a Krišna tehdy jeho službu přijme. 
Toto stádium se podrobněji popisuje 
v dalším verši. ❧

Musíte dospět na duchovní úroveň;Musíte dospět na duchovní úroveň;
pak přijde pak přijde 

láska, bratrství láska, bratrství 
a rovnosta rovnost



Šríla Prabhupáda šástra
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Šrí Íšópanišad 19.
Překlad: Překlad: 
Ó můj Pane, jenž jsi všemohoucí, 
mocný jako oheň, v této chvíli Ti 
vzdávám poctu a padám na zem 
k Tvým nohám. Ó můj Pane, prosím, 
veď mne pravou cestou k Tobě, a pro-
tože víš vše, co jsem v minulosti uči-
nil, prosím, osvoboď mě od následků 
minulých hříchů, aby mému vývoji 
nestála v cestě žádná překážka.

Význam: Význam: 
Odevzdáním se a prosbou o bezpří-
činnou milost Pána může oddaný po-
stupovat po cestě k úplné seberealizaci. 
Pán je zde osloven jako oheň, protože 
je schopen spálit všechno, včetně hří-
chů odevzdané duše, na popel.

Předešlé mantry popisují skuteč-
ný a konečný aspekt Absolutního 
jako Osobnost Božství. Aspekt Jeho 

neosobní brahmadžjóti je oslnivým 
pokryvem Jeho tváře. Plodonosné 
činnosti neboli karma-kándská cesta 
seberealizace jsou nejnižším stupněm 
tohoto úsilí.

Jakmile se takovéto činy jen nepatrně 
odchýlí od usměrňujících zásad Véd, 
promění se ve vikarmu neboli jednání, 
jež škodí zájmům jednajícího. Tuto 
vikarmu provádí zbloudilá živá bytost 
prostě pro smyslový požitek, a tak se 
takové činnosti stávají jen překážkou 
na cestě k seberealizaci.

Seberealizace je možná jen v lidské 
životní podobě. Existuje 8 400 000 
různých druhů nebo podob života, 
z nichž pouze lidská podoba ve spoje-
ní s bráhmanskou kulturou poskytuje 
možnost poznání transcendentálna. 
Bráhmanská kultura zahrnuje prav-
divost, ovládání smyslů, shovívavost, 

prostotu, plné poznání a plnou víru 
v Boha. Neznamená to, že člověk má 
být hrdý na svůj vznešený původ.

Kdo se narodil jako syn bráhmana, 
má možnost stát se bráhmanem, stejně 
jako syn významného muže má mož-
nost stát se významným mužem. Avšak 
toto rodové právo není všechno, proto-
že člověk musí také získat bráhmanské 
kvalifi kace. Jakmile zpyšní na své zro-
zení v bráhmanské rodině, aniž by měl 
skutečné vlastnosti bráhmana, okamži-
tě sklouzne z cesty seberealizace. Tak je 
jeho lidské životní poslání zmařeno.

V Bhagavad gítě (6.41-42) nás Pán 
ujišťuje, že duši odpadlé z cesty sebe-
realizace (jóga bhrašta) je dána další 
možnost tím, že se narodí buď v rodi-
ně dobrých bráhmanů nebo v rodině 
bohatého kupce. Takovéto narození 
poskytuje větší možnosti k seberealiza-
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ci. Jestliže však jsou tyto možnosti pod 
vlivem iluze promarněny, ztratí člověk 
dobrou příležitost, kterou mu dal vše-
mohoucí Pán ve formě lidského života.

Usměrňující zásady jsou takové po-
vahy, že ten, kdo se jimi řídí, je povýšen 
z roviny plodonosné činnosti na rovinu 
transcendentálního poznání, a když se 
po mnoha a mnoha zrozeních odevzdá 
Pánu, stává se dokonalým. To je běžný 
postup. Ten však, kdo se odevzdá 
již na samém počátku, jak se zmi-
ňuje tato mantra, překročí okamžitě 
všechna stádia pouhým přijetím 
oddaného postoje. V Bhagavad gítě 
(18.66) stojí, že Pán se takovéto ode-
vzdané duše okamžitě ujme a osvobodí ji 
od reakcí za hříšné činnosti. Mnohé kar-
ma-kándské činnosti vyvolávají tyto re-
akce a stejně tak je tomu s gjána-kándou, 
cestou fi lozofi ckého rozvoje, kde je však 
těchto hříšných činů méně. Avšak vyko-
návání oddané služby Pánu neboli přijetí 
cesty bhakti prakticky vylučuje možnost 
dopouštět se hříšných činů a možnosti 
být tedy vystaven jejich reakcím.

Člověk oddaný Pánu získá všechny 
dobré kvalifi kace samotného Pána, 
o bráhmanských kvalifi kacích ani 
nemluvě. Oddaný získá automaticky 
kvalifi kaci zkušeného bráhmana, opráv-
něného vykonávat obřady, i když se ne-
narodil v bráhmanské rodině. Taková je 
všemohoucnost Pána. Pán může degra-
dovat člověka narozeného v bráhmanské 
rodině na úroveň pojídače psů, člověka 
nízkého původu, ale může také povýšit 
pojídače psů, člověka nízkého původu, 
na úroveň kvalifi kovaného bráhmana, 
jenom díky síle oddané služby.

Protože všemohoucí Pán je umístěn 
v srdci každé živé bytosti a může svým 
upřímným oddaným dávat pokyny, jak 
dosáhnout pravé cesty. Těchto pokynů 
se dostává hlavně oddaným, i když si 
třeba přejí něco jiného. Pokud se týká 
ostatních, Bůh vyhovuje jejich přání 
jen na jejich vlastní nebezpečí. Od-
daného však Pán vede tak, aby nikdy 
nejednal chybně.

Ve Šrímad Bhágavatamu stojí, že Pán 
je ke svým oddaným tak laskavý, že 

i když se oddaný někdy zaplete do sítí 
vikarmy – činů, jež nejsou v souladu 
se zásadami Véd – okamžitě mu v jeho 
srdci tyto chyby napraví, protože od-
daní jsou Pánu velice milí.” (Šrímad 
Bhágavatam 11.5.42)

V této mantře oddaný prosí Pána, 
aby ho napravil z vnitřku jeho srdce. 

Chybovat je lidské. Podmíněná duše 
velmi často chybuje, a jediným pro-
středkem proti těmto nevědomým hří-
chům je odevzdat se lotosovým nohám 
Pána, aby Pán svého oddaného mohl 
vést. Pán se ujme duší, které se Mu 
zcela odevzdaly. Všechny problémy se 
vyřeší jednoduše tím, že se člověk ode-
vzdá Pánu a jedná podle Jeho pokynů. 
Upřímní oddaní dostávají tyto pokyny 
dvojím způsobem: prostřednictvím 
světců, spisů a duchovního mistra, 
nebo od Pána samotného, jenž sídlí 
v srdci každé živé bytosti. Takto je od-
daný ochraňován v každém ohledu.

Védské poznání je transcendentální 
a nemůže být pochopeno cestou 
světských vzdělávacích metod. Véd-

ským mantrám je možno porozumět 
pouze z milosti Pána a duchovního 
mistra. Když se někdo uchýlí pod 
ochranu duchovního mistra, rozumí 
se tím, že získal milost Pána. Pán vůči 
oddanému vystupuje v roli duchov-
ního mistra. Duchovní mistr, védské 
pokyny a samotný Pán zevnitř srdce 
vedou oddaného s jistotou, že nemůže 

sklouznout zpět do světa hmotné 
iluze. Takto chráněn ze všech stran 
si může oddaný být jist, že dosáhne 
konečného cíle, dokonalosti. Celý 
postup je naznačen v této mantře 
a Šrímad Bhágavatam jej objasňuje 
dále. (1.12.17-20)
Naslouchání a rozmlouvání o slávě 

Pána jsou již samy o sobě zbožné činy. 
Pán chce, aby je každý prováděl, protože 
je příznivcem všech živých bytostí. Na-
sloucháním a rozmlouváním o Pánově 
slávě se člověk očistí od všeho nežádoucí-
ho a jeho oddanost se upevní. Na tomto 
stupni nabývá oddaný bráhmanské kvali-
fi kace a výsledné reakce nižších kvalit pří-
rody (vášně a nevědomosti) úplně zmizí. 
Mocí oddané služby je oddaný osvícen 
a pozná Pánovu cestu i způsob, jakým Ho 
dosáhnout. Když pak všechny pochyby 
zmizí, člověk se stává čistým oddaným.

Takto končí Bhaktivédantovy 
výklady Šrí Íšópanišady, poznání, 
jež člověka přivádí blíže k Nejvyšší 
Osobnosti Božství, Krišnovi. ❧

agné naja supathá rájé asmán
višváni déva vajunáni vidván

jujódhj asmadž džuhuránam énó
bhújišthán té nama uktin vidhéma

MANTRA XVIII

„Krišna nerad vidí svého 
upřímného oddaného 
trpět nebo být nešťastným. 
V žádném takovém případě 
nezůstane nečinný, takže 
se ničeho takového neboj. 
Krišna má s tebou nějaký 
plán, vždy přemýšlej tímto 
způsobem, a velice brzy ti 
poskytne vše, po čem touží 
tvé srdce.“

dopis Šríly Prabhupády, 
19. prosince 1972



Bhakti Vidjá Púrna Svámí přednáška
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Otázka: Proč ženy potřebují 
ochranu na všech úrovních? 
Proč potřebují rozvíjet tyto 
vlastnosti, cudnost a spokoje-
nost? Jak jsou tyto dvě vlast-
nosti propojeny?

Bhakti Vidjá Púrna Svámí: Proto-
že ženská povaha představuje nebo 
má vlastnosti rozmanitosti, aspekt 
rozmanitosti bude znamenat, že 
bude třeba tuto rozmanitost projevo-
vat. Pak máte to, co je vhodné dělat 
a co není vhodné dělat. Ale jak se-
trváte v mezích toho, co je vhodné? 
To je aspekt ochrany. Protože jinak, 
abychom vytvořili rozmanitost, mů-
žeme se dostat do nevhodných oblas-
tí. Protože je to jako mužská povaha, 
pak pokud se jim něco líbí, mohou 
to dělat každý den navždy. Pokud 
mají rádi určitá jídla, mohou je jíst 
každý den. Znám jednoho oddaného, 
který, alespoň v té době, by jedl špa-
gety každý den kromě Ékádaší, pro-
tože nemohl. A pak byl u nějakého 
jiného oddaného a bylo Ékádaší a on 
měl shodou okolností pohankové 
špagety, které uvařili. A on byl v ex-
tázi, protože pak řekl: „Teď je mohu 
jíst každý den! Nemusím... “ Protože 
jinak to bylo, víte, jak to říkáte? Co 
je to? Dvacet čtyři Ékádaší, dvacet 

čtyři dní, v podstatě jeden měsíc 
ročně nemůže jíst špagety, ale teď 
ano! Byl jako, byl jako... Ano, tak... 
Nejsem si jistý... Jeho manželka tam 
nebyla, tak jsme neviděli výraz její 
tváře. [smích] „Ach, ne... “

Ano, tak pokud je 
něco správné, budou se 
toho držet, protože to 
je přesně to, co je třeba 
udělat, jsou s tím spo-
kojeni, přizpůsobili se. 
U ženské povahy, i když 
se jim něco velmi líbí, 
nikdy se s tím nebudou 
zabývat déle než pár dní 
a pak budou dělat něco 
dalšího. Dokonce ani to 
nejlepší jídlo, které mají 
rády, nebudou jíst delší 
dobu. Někdy tedy čím je 
to zvláštnější, tím delší 
přestávku mezi tím udě-
lají, jen aby to udržely 
jako zvláštní. Protože 
jinak, pokud je budete 
jíst pravidelně, není to 
už zvláštní.

Celé to je tedy o tom, jak je udržíte 
od toho následovat potřebu rozmani-
tosti, jak je udržíte v těch mezích? To 
je ochrana. Proto je tady otec, manžel, 
syn, je tam někdo, ten mužský aspekt 

stability má nějaký význam. Stejně 
jako má smysl rozmanitost, pokud 
existuje stabilita. Je to, jako když je 
oceňována vlajka, protože je spojena 
se žerdí. Pokud je to jen samotná vlaj-
ka, není na ní nic zvláštního. A pokud 
vlajka letí vzduchem, protože je silný 
vítr, není to zvláštní. Ale pokud je na 
stožáru, vlaje ve větru a předvádí své 
pěkné vlastnosti vlajky, pak je oceňo-
vána. Nebo, dokonce i v moderním 
kontextu, řekněme, že máte společen-
skou akci, kde je třeba mít smoking. Je 
žena v černém? Ne, má barevné šaty, 
cokoliv chce, jen to musí být formální 
oblečení. Ale je, jakékoliv chce. Muž 
musí mít smoking a kravatu a to či 
ono, a může proti tomu dělat jen málo. 
Možná trochu klopy, nebo košile, ať je 
černá na černé, to či bílá, cokoliv chce, 
takové velmi malé věci. Proč? Protože 
jde o ženu. 

Celé to je o tom, že ochrana ženy 
znamená, že jde o ženu. Vidíte, vět-

šinou si lidé myslí, že ochrana žen 
znamená, že jsou omezované. Ne, zna-
mená to, že je umožněno vyjádření, ale 
v kontextu, který nebude škodlivý. To 
je celá pointa, ochrana znamená, že je 
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vytvořeno prostředí, takže daná roz-
manitost je užitečná. Ale rozmanitost, 
která bude vybrána, která se kdykoliv 
projeví, je na ženě. To je potíž, že si 
budeme myslet, že je to jedno nebo 
druhé. „Ne, jsou naprosto svobodné 
dělat, co se jim zlíbí,“ ale pak skončí 
tak, že budou dělat věci, které si přejí, 
aby je neudělaly.

Je pravděpodobné, že pokud se podí-
váte do historie, existuje spousta dívek, 
které otěhotněly na zadním sedadle 
Chevroletu, modelu pro rok 1957, ale 
potom si nemusely nutně myslet, že 
to byla ta nejlepší volba. O to jde, aby 
se předešlo těmto věcem, a proto je 
vymezena určitá oblast. Ale je to stále 

volba té ženy, kde v této oblasti bude. 
Víte, jestli jíte doma, jdete na večeři, co 
jíte na večeři, kam jdete, to je všechno 
její volba. Ať to zveřejní nebo ne, to 
je další věc. Víte, zda řekne: „Ó, ráda 
bych šla sem,“ nebo vás nechá na to 
přijít, je to podle rozmanitosti chuti, 
stále to závisí na rozmanitosti. Jestli to 
řekla posledně, tentokrát to už neřek-
ne. Víte, o čem mluvím? Někdy může 
naznačovat. Je to tedy jen rozmanitost.

Proto je třeba je chránit na všech 
úrovních. Protože jinak to ve vyjádření 
rozmanitosti může zajít mnohem dál, 
než je užitečné, bude to škodlivé. To 
je celá pointa, to je důvod, proč jedná 
v tomto rámci. A tím to také znamená, 

že je to osobní. Znamená to, že exis-
tuje vztah a všechno, co s ním souvisí, 
nabude této vlastnosti. Protože je to 
pak s touto osobou spjato, měli byste 
s ní mít dobrý vztah. To je důvod, proč 
vybírání manžela, synů... A pak podle 
povahy manžela máte syny, pak to má 
ten účinek, že máte vztah, který to 
zajistí. I když byste raději dělali něco 
jiného, děláte to kvůli vztahu s nimi.

V dnešní době se tyto věci dělají, 
protože nemají silné vztahy, a pro-
to: „Proč je třeba ochrana? Umím 
se o sebe postarat.“ Jo, ale muž sám 
v domě není ve skutečnosti takový 
problém jako žena sama v domě. Po-
kud vám samozřejmě není 80 let nebo 
víc, pak být ve svém domě sama není 
tak špatné, protože pak se nemusíte za-
bývat veškerou tou ulítlostí všech mla-
dých dívek a nepořádkem, který dělají 
kluci. Je pěkné, že přijíždějí na hodinu 
nebo dvě, ale ne na příliš dlouho, pro-
tože pak se musíte stále usmívat a ra-
ději byste byla nevrlá, je vám 80 let! 
Komu se chce usmívat? Jinak, pokud 
je člověk mladšího věku, pak… Dobře, 
proč tedy potřebují rozvíjet tyto vlast-
nosti, cudnost a spokojenost? Protože 
pokud se mysl na něco určitého sou-
středí, pak následuje ště stí, a pokud 
není mysl soustředěna, člověk není 
šťastný. Pokud tedy neexistuje cudnost, 
znamená to, že neexistuje soustředě-
ní se na žádnou konkrétní věc. Když 
máte příliš mnoho možností, zblázníte 
se. Pokud je možností méně, pak je 
to jednodušší. Cudnost tak umožní 
rozmanitost, ale zároveň nedojde k ší-
lenství. A spokojenost je stejná, vytváří 
skutečné pohodlí.

Protože být šťastný je vždy dosahovat 
něčeho, co nemáte, to je ště stí. Ště stí 
je získat ty boty, které jste už chtěli, ale 
jakmile je máte, není to ště stí, pak je to 
další krok, ne? Ště stí tedy není stabil-
ní, tak vidíme, že je to celé o stabilitě. 
Ochrana vytváří stabilitu, cudnost 
vytváří stabilitu. Spokojenost také vy-
tváří stabilitu, protože jste spokojeni 
s tím, co máte. Pokud dokážete také 
získat ten další pár bot, pak přidáváte 

Pokud se mysl na něco určitého soustředí, pak následuje ště stí, Pokud se mysl na něco určitého soustředí, pak následuje ště stí, 
a pokud není mysl soustředěna, člověk není šťastnýa pokud není mysl soustředěna, člověk není šťastný
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ště stí ke spokojenosti, to je dobré. Ale 
pokud je to ště stí nebo nic, není to 
dobré. Vždy musí existovat základ. 
Proto je ochrana základem a cudnost 
je základem, spokojenost je základem. 
Dává to smysl? Jaký má význam pěkný 
dům bez základů? Mohu postavit dům, 
vyzdobit ho, udělat ho tak krásným, 
jak chci, změnit to, přesouvat pohovku 
každý týden a podobně, změnit zá-
clony, změnit koberec, změnit obraz. 
Ten muž, vrátíte se za 20 let, je stejný, 
nezmění se, že? Žena se bude neustále 
měnit, že? Takže proto...

Ale pokud neexistují žádné základy, 
pokud neexistuje dům, nebo nestojí 
na základech, jak to uděláte? Je zábav-
né měnit záclony, nábytek a uspořá-
dání v domě. Ale pokud není žádný 
dům, vezmu všechny ty věci a posta-
vím je doprostřed pole, má to stejnou 
kvalitu? Ne, to je celá pointa, základ 
je to, co se snažíte založit, a pak veš-
kerá různost v něm má význam. Dává 
to smysl? Dobře.

Mátádží: Mohu se zeptat? Vysvětlil 
jste, jak, protože povahou ženy je 
chtít rozmanitost, potřebuje stabilitu, 
aby zůstala soustředěná a nezašla 
příliš daleko. A pak má také sklon 
být nespokojená...

BVPS: Správně.

Mátádží: Musí tedy spokojenost roz-
víjet. To, že chce vždy rozmanitost.

BVPS: Správně. Ano, ano.

Mátádží: Ale také se mi zdá, že cud-
nost je přirozeně ženský sklon, tak...

BVPS: Je to proto, že tato pozice 
ochrany, spokojenosti, ty jsou vlastně 
to, co hledají, protože ženská povaha 
vyvěrá z mysli a mysl vyvěrá, v me-
tafyzickém smyslu, z kvality dobra. 
Proto věci, které jsou pravidelným 
prostředím, známějším prostředím 
a všemi takovými věcmi, jsou pro ženy 
přirozené, v některých věcech se jim 
líbí pravidelnost jejich prostředí. Co 
s prostředím udělají, to je rozmanitost. 
Víš, co říkám? Protože budou přesou-

vat věci, které znají, nebo občas chtějí 
udělat něco neznámého, ale bude to 
známá neznámá věc.

Mátádží: Ptám se, proč musí rozví-
jet čistotu, pokud už je...

BVPS: Protože pokud to neudělá, 
zblázní se. Znamená to, že je to přiroze-
ná povaha, ale kvůli myšlenkám, které 
tvoří rozmanitost, a vychutnávání si 
rozmanitosti, se může snažit mimo rá-
mec cudnosti. Cudnost tam je, ale také 
co s necudností? „Víte, všechny ty holky 
na konci chodby, které se moc pěkně 
neoblékají a zajímají se o ně všichni 
kluci, co dělají sport, mají ve skuteč-
nosti více ze života?“ A tak mohou 
pochybovat o své pozici. Víš, co říkám? 
Jinými slovy, vidět ostatní dělat vše-
možné bláznivé věci: „Musím to dělat?“ 
Tak to jen udržuje člověka v pozici, kde 
vidíte: „Ne, je to tak, že pokud zůstanu 
v prostředí, které znám, a budu je při-
rozeně rozšiřovat, krok za krokem, bez 
mezery mezi nimi, pak to tam bude.“ 
Cudnost tedy posiluje vztah, protože 
jde o to zažívat spokojenost na jednom 
místě, a pak by se mohla naskytnout 
myšlenka: „Mohla bych získat větší spo-
kojenost tím, že je rozšířím.“ Dává to 
smysl? Pokud jste s jedním mužem a to 
je pěkné, ale se dvěma by to bylo dvoj-
násobné, nebo se čtyřmi čtyřnásobné.

Mátádží: Ten přirozený sklon je 
zde, ale různé okolnosti mohou způ-
sobit, že...

BVPS: Ano, přirozený sklon tam 
je, ale otázkou je, je-li to nutné. Stejně 
jako, řekněme, ovládání smyslů. Pro 
chlapce je boj ovládání smyslů a být 
citlivý k potřebám ostatních, aby se 
všechny shodovaly. Jde o to, jestli je 
cudná, může být spokojená. Protože 
pokud nejste cudní, nemůžete být 
spokojeni. Protože pokud nejste cudní, 
znamená to, že je všechno dovoleno, to 
znamená, že chcete všechno ochutnat, 
a kde tedy může být spokojenost? Sou-
časně, pokud ovládá smysly, pak může 
být citlivý k potřebám druhých. Proto-
že vidíte, že ti, kteří jsou necitliví, jsou 
obecně naprosto sebestřední a prostě 
musí dělat to, co chtějí. To funguje 
v rámci druhu, a vzájemně vzato, po-
kud on ovládá smysly, ona bude cud-
ná. Pokud je citlivý k jejím potřebám, 
ona bude spokojená. Rozumíš? Tak 
se všechny tyto vlastnosti vzájemně 
propojují, a tak činí jednotlivce lepším, 
zlepšuje to vztah a vzájemnou inter-
akci, a proto Védy uvádějí tyto čtyři 
základní body, ve kterých je třeba být 
vychován. A tak. Je to v pořádku? Dža-
ja! Šríla Prabhupáda kí džaja!

30. listopadu 2017, Šrí Májápur ❧

Pokud on ovládá smysly, ona bude cudná. Pokud on ovládá smysly, ona bude cudná. 
Pokud je citlivý k jejím potřebám, ona bude spokojenáPokud je citlivý k jejím potřebám, ona bude spokojená
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Jednou velký mudrc Džaimini Riši řekl svému 
duchovnímu mistrovi Šrílovi Vjásadévovi: „Ó 
gurudévo! V minulosti jsi mi ze své milosti popsal 
historii slávy řeky Gangy, prospěch z uctívání 
Višnua, rozdávání obilí a vody jako milodarů 
a ušlechtilost pití vody, která omyla nohy 
bráhmanů. Ó nejlepší z mudrců, Šrí gurudévo, nyní 
si s velkým nadšením přeji slyšet o prospěchu 
z půstu na Ékádaší a o zjevení Ékádaší.

Ó gurudévo! Kdy se Ékádaší zrodila a z koho se zje-
vila? Jaká jsou pravidla půstu o Ékádaší? Prosím 
popiš prospěch z následování tohoto slibu a kdy 

by se měl následovat. Kdo je toto svrchovaně uctíváníhod-
né vládnoucí božstvo Šrí Ékádaší? Jaké chyby vyplývají 
z nesprávného následování Ékádaší? Prosím uděl mi svou 
milost a pověz mi o těchto tématech, protože jsi jediná 
osobnost schopná to učinit.“

Když Šríla Vjásadéva vyslechl tuto žádost Džaiminiho 
Rišiho, pohroužil se do transcendentální blaženosti. „Ó 
bráhmanský mudrci Džaimini! Výsledky následování Éká-
daší může dokonale popsat pouze Nejvyšší Pán, Nárájana, 
protože Šrí Nárájana je jediná osobnost schopná je popsat 
v plné míře. Uvedu však velmi stručný popis, abych odpo-
věděl na tvou otázku.

Na počátku hmotného stvoření Nejvyšší Pán stvořil 
pohyblivé a nehybné živé bytosti v tomto světě složeném 
z pěti hrubých hmotných živlů. Současně za účelem trestání 
lidských bytostí stvořil osobnost, jejíž podoba byla ztělesně-
ním hříchu – pápapuruša.

Jednotlivé údy této osobnosti tvořily různé hříšné čin-
nosti. Její hlavu tvořil hřích vraždy bráhmany, oči – hřích 
pití opojných nápojů, ústa – hřích krádeže zlata, uši – 
hřích nedovoleného sexu s manželkou duchovního mistra, 
nos – hřích zabití vlastní manželky, paže – hřích zabití 
krávy, krk – hřích krádeže nahromaděného bohatství, 
hruď – hřích potratu, dolní část hrudi – hřích sexu s cizí 
manželkou, žaludek – hřích zabití vlastních příbuzných, 
pupek – hřích zabití těch, kteří na osobě závisejí, pas 

– hřích sebechvály, stehna – hřích urážky gurua, genitá-
lie – hřích prodeje vlastní dcery, hýždě – hřích vyzrazení 
důvěrných záležitostí, nohy – hřích zabití vlastního otce 
a vlasy – menší, lehčí hříšné činnosti. Tímto způsobem 
byla stvořena hrozivá osobnost ztělesňující všechny hříšné 
činnosti a neřesti. Její tělo je černé a oči žluté. Působí ex-
trémní utrpení hříšným osobám.

Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Višnu, při pohledu na 
tuto osobnost hříchu začal takto přemýšlet: „Jsem stvořitel 
utrpení i ště stí živých bytostí. Jsem jejich Pán, protože jsem 
stvořil tuto osobnost hříchu, která sužuje všechny nepocti-
vé, podvádějící a hříšné osoby. Nyní musím stvořit někoho, 
kdo bude tuto osobnost ovládat.“

Tehdy Šrí Bhagaván stvořil osobnost známou jako Jama-
rádža a různé pekelné planetární soustavy. Velmi hříšné živé 
bytosti budou poslány po smrti k Jamarádžovi, který je ná-
sledně, podle jejich hříchů, pošle trpět do pekelných končin.

Když se tak stalo, Nejvyšší Pán, který je dárcem ště stí 
a neště stí živých bytostí, se odebral do Jamarádžova sídla 
s pomocí Garudy, krále ptáků. Když Jamarádža uviděl, že 
se dostavil Pán Višnu, ihned Mu umyl nohy a obětoval Mu 
nejrůznější předměty. Pak Ho usadil na zlatý trůn. Nejvyšší 
Pán, Višnu, usedl na trůn, načež uslyšel velmi hlasitý pláč 
přicházející z jihu. To Ho překvapilo, a tak se zeptal Jama-
rádže: „Odkud přichází ten hlasitý pláč?“

Jamarádža odpověděl: „Ó Dévo! Různé živé bytosti z po-
zemských planetárních systémů poklesly do pekelných kon-
čin. Nesmírně trpí za své zločiny. Hrozivý pláč je následkem 
utrpení za minulou špatnou karmu (činnosti).“

Když to Nejvyšší Pán, Višnu, vyslechl, odebral se do pe-
kelných končin na jihu. Když obyvatelé uviděli, kdo přišel, 
rozplakali se ještě hlasitěji. Srdce Nejvyššího Pána, Višnua, 

Jednou velký mudrc Džaimini Riši řekl svému 
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naplnil soucit. Pán Višnu si pomyslel: „Stvořil jsem všechno 
toto potomstvo a kvůli Mně trpí.“

Šríla Vjásadéva pokračoval: „Ó Džaimini, jen poslouchej, 
co Nejvyšší Pán udělal dále.

Poté, co milostivý Nejvyšší Pán popřemýšlel nad 
tím, o čem předtím uvažoval, náhle projevil ze svého 
vlastního těla božstvo lunárního dne Ékádaší. Různé 
hříšné živé bytosti pak začaly následovat slib Ékádaší 
a byly pak rychle povzneseny na Vaikunthu. Ó mé dítě, 
Džaimini, proto je lunární den Ékádaší vlastní podobou 
Nejvyššího Pána, Višnua, a Nadduše v srdci živých by-
tostí. Šrí Ékádaší je svrchovaná zbožná činnost a stojí 
v čele všech slibů.

Po příchodu Šrí Ékádaší osobnost, která je podobou 
hříšné činnosti, postupně viděla její vliv. Přišla za Pánem 
Višnuem s pochybnostmi ve svém srdci a začala přednášet 
mnoho modliteb, načež byl Pán Višnu velmi potěšen a řekl: 

„Velmi Mě potěšily tvé pěkné oběti. Jaké požehnání chceš?“
Pápapuruša odpověděl: „Jsem Tebou stvořený potomek 

a mým prostřednictvím jsi chtěl sužovat živé bytosti, kte-
ré jsou velmi hříšné. Nyní jsem však vlivem Šrí Ékádaší 
téměř zničen. Ó Prabhu! Až zemřu, všechny Tvé nedílné 
části, které přijaly hmotná těla, budou osvobozeny, a pro-
to se vrátí na Vaikunthu. Pokud nastane toto osvobození 
všech živých bytostí, kdo pak bude konat Tvé činnosti? 
Nebude nikdo, kdo by prováděl zábavy na pozemských 
planetárních systémech! Ó Kéšavo! Jestli chceš, aby tyto 
věčné zábavy pokračovaly, pak mě prosím zachraň před 
strachem z Ékádaší. Žádný druh zbožné činnosti mě ne-
může spoutat. Pouze Ékádaší, jelikož je Tvou vlastní proje-
venou podobou, mi může bránit v činnosti. Ze strachu ze 
Šrí Ékádaší jsem utekl a přijal útočiště v lidech, zvířatech, 
hmyzu, kopcích, stromech, pohyblivých a nehybných 
živých bytostech, řekách, oceánech, lesích, nebeských, po-
zemských a pekelných planetárních systémech, polobozích 
a gandharvech. Nemohu najít místo, kde bych se nemusel 
bát Šrí Ékádaší. Ó můj Pane! Pocházím z Tvého stvoření, 
tak mě prosím velmi milostivě zaveď na místo, kde mohu 
sídlit beze strachu.“

Šríla Vjásadéva pak řekl Džaiminimu: „Poté, co to 
ztělesnění všech hříšných činností, pápapuruša, dořekl, 
padl k nohám Nejvyššího Pána, Višnua, který je ničite-
lem všeho utrpení, a rozplakal se.

Poté Pán Višnu, jenž se smíchem pozoroval situaci pá-
papuruši, promluvil: „Ó pápapurušo! Vstaň! Přestaň na-
říkat. Jen poslouchej a Já ti povím, kde můžeš setrvávat 
o příznivém lunárním dnu Ékádaší. O Ékádaší, které je 
dobrodincem tří světů, můžeš přijmout útočiště v potra-
vinách v podobě obilovin. Již není žádný důvod se obá-
vat, protože Moje podoba Šrí Ékádaší déví ti již nebude 

bránit.“ Poté, co Nejvyšší Pán, Višnu, poučil pápapurušu, 
zmizel a pápapuruša se vrátil ke svým činnostem.

Proto ty osoby, které to myslí vážně s konečným pro-
spěchem pro duši, nebudou nikdy jíst obiloviny o Ékádaší 
tithi. Podle pokynů Pána Višnua všechny druhy hříšných 
činností, které lze nalézt v hmotném světě, (v tento den) 
sídlí v potravinách (obilovinách). Kdo následuje Ékádaší, 
je zbaven všech hříchů a nikdy nevstoupí do pekelných 
končin. Pokud někdo nedodržuje Ékádaší pod vlivem 
iluze, je přesto považován za největšího hříšníka. Každým 
soustem obilovin, které obyvatel pozemských končin sní, 
obdrží následek zabití miliónů bráhmanů. Je nepochybně 
nutné se vzdát pojídání obilovin o Ékádaší. Velmi důraz-
ně říkám znovu a znovu: „O Ékádaší nejezte obiloviny, 
nejezte obiloviny, nejezte obiloviny!“ Ať je osoba kšatrija, 
vaišja, šúdra nebo z jakékoliv jiné rodiny, měla by následo-
vat lunární den Ékádaší. Tím dosáhne dokonalosti varny 
a ášramu. I když někdo následuje Ékádaší vlivem podvodu, 
všechny jeho hříchy jsou zničeny a velmi snadno dosáhne 
nejvyššího cíle, Vaikunthy.“

Tento článek původně napsal v roce 1956 Šrí Navínčandra 
Čakravartí, žák Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Th ákura, 
a v roce 1979 jej přeložil do angličtiny Vjénkata dása 
brahmačárí. Je to popis ze dvacáté druhé kapitoly Krijá 
Jógasáry, části Padma Purány.

veda.harekrsna.cz ❧
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 ODCHOD KÍRTIDY DÉVÍ
Moje žena a já jsme stáli před 
zchátralým domem v horkém 
dallaském slunci. Když jsme se 
chystali vystoupat po schodech 
do domu, kde Kírtidá umírala, 
zaváhal jsem a obrátil se ke své 
ženě se slovy: „Bože! Opravdu 
se mi nechce tam jít. Nechci 
vidět její tělo zmučené bolestí, 
znetvořené chorobou. To je 
prostě hrozné.“

Výraz tváře mé ženy zřejmě zr-
cadlil můj vlastní. „Jo, vím, co 
myslíš,“ řekla. „Bude to otrava. 

Vsadím se, že se vlivem rakoviny ztrácí 
před očima.“ Ani jeden z nás neočeká-
val cokoliv povznášejícího.

Kírtidě bylo po šedesátce a dvacet 
let zápasila se zdravotními problémy. 
Postupně jí byl v boji proti bolestivým 
vředům po částech odstraněn žaludek. 
Lékařští odborníci již dříve diagnosti-
kovali, že jí zbývají jen měsíce života. 
Potom, jako zázrakem, co se vzdala 
lékařské péče ve prospěch života mod-
litby, svaté pouti a láskyplné služby 
druhým, se její zdraví zlepšilo. Během 
těch let její duchovní život rozkvetl 
a v Americe, Evropě a Asii začala být 
považována za světici a velmi duchov-
ně pokročilou osobnost. Ale v roce 
2001 se nevyléčitelný nádor jícnu vrátil 
a v červnu téhož roku se blížil konec.

Můj duchovní učitel požádal mě 
i ostatní v naší mezinárodní duchovní 
komunitě, abychom byli přítomni Kír-
tidině zkušenosti se smrtí. Jako mnoho 
jiných žáků jsme moje žena a já přijeli 
zdaleka a zůstali po dobu, která se pro-
táhla na týdny, během nichž Kírtidá 
opouštěla tělo.

Znal jsem matku Kírtidu po celá 
léta a zpovzdálí jsem ji obdivoval. Na-
zývám ji „matka“ z úcty, protože byla 
starší členkou mé duchovní komuni-

ty. Byla štíhlá jako obláček vzduchu, 
s elegantní a veselou chůzí. Kdykoliv 
jsme se setkali, její oči tančily, jako 
kdyby právě vyslechla vtip k popuká-
ní a stále se z něj v duchu těšila. Byl 
jsem překvapen veselostí, kterou její 
oči a úsměv nikdy nedokázaly skrýt, 
a vždycky jsem chtěl být součástí té zá-
bavy. Přesto ji obklopovala atmosféra 
vážnosti a neobyčejného duchovního 
pokroku. Stříbřitě šedé vlasy měla na-

krátko ostříhané jako projev odříkání. 
Dvě lesklé tmavé oči vyzařovaly čisto-
tu, radost a sílu, a každé bylo klenuté 
a velké jako okvětní lístky posvátného 
lotosu. Hebká pokožka barvy kávy 
ostře kontrastovala s prostými bílými 
šaty, které ji identifi kovaly jako mnišku. 
Kírtidá často cestovala, trávila většinu 
času na poutních místech v zahraničí, 
ale když věděla, že se blíží smrt, vrátila 
se zemřít do Dallasu.

Moje žena a já jsme se od ostatních 
v komunitě doslechli, že téměř úplně 
sešla. Teď jsme se jen chtěli poklonit 
a co nejdříve odtamtud odejít. „To je 
teda průšvih,“ mysleli jsme si. „Smrt. 
Rakovina. Stará žena chřadne.“ Ani je-
den z nás se nechtěl vyrovnat se smrtí, 
ale nějak jsme sebrali odvahu vyšpl-
hat po několika otlučených schodech 
a projít dveřmi. Jaké nás na druhé stra-
ně čekalo překvapení!

Kírtidá seděla vzpřímeně na nemoc-
ničním lůžku, v obličeji jí zářil úsměv. 
Když nás vítala, z očí jí zářilo radost-
né světlo. Byla samozřejmě pohublá, 
pravděpodobně na 27 kg z obvyklých 
43, ale to nebylo to, čeho jsme si všim-
li. Všimli jsme si obrovských vřelých 
očí – největší části její osoby – vese-
lých a vyzařujících lásku k nám. A její 
úsměv byl nevázaný, vyjadřující stále 
svěží mládí a bezmezné ště stí. Kírtidá 
byla samé oči a samý úsměv. Jinak 
toho z ní zůstalo jen málo. Ale její bla-
ženost byla nakažlivá a všechna naše 
chorobná očekávání byla rozptýlena. 
Ve skutečnosti jsme nikdy neviděli ni-
koho živějšího, zářivějšího nebo uvol-
něnějšího a se sebou vyrovnanějšího. 
Byli jsme uchváceni.

Strávili jsme několik příštích týdnů 
každodenními návštěvami Kírtidy. Při 
mnoha neplánovaných návštěvách 
jsme spolu s dalšími členy naší ko-
munity s Kírtidou seděli, předčítali 
z písem, vyprávěli příběhy, zpívali du-
chovní písně nebo poslouchali, jak s ní 
mluvil náš společný duchovní učitel, 
Tamál Krišna Gósvámí, který ji navště-
voval téměř denně.

Byly i plánované návštěvy. Náš učitel 
nás požádal, aby po celý den vždy ně-
kdo u Kírtidy byl. Moje žena a já jsme 
si vybrali dobu od půlnoci do 4 h. Bě-
hem těchto raných návštěv jsme zpívali 

Má práce hospicového kaplana Má práce hospicového kaplana 
v podobě provázení duší přes práh v podobě provázení duší přes práh 

do dalšího života je má služba mému do dalšího života je má služba mému 
duchovnímu učiteliduchovnímu učiteli
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standardní modlitby a oddané písně 
a zároveň tiše hráli na hudební nástroje. 
Někdy jsme jí jemně masírovali nohy. 
Jindy jsme jí četli z písem nebo jen mlu-
vili, ale v každém případě jsme byli s ní.

Kírtidá byla neobvyklá osoba tím, že 
celý svůj život dávala ostatním vše, co 
mohla, nikdy nepočítala cenu ani si 
nic neponechávala pro sebe. Měla vy-
nikající kariéru zdravotní sestry, v níž 
byla oslavována pro svou dovednost 
i odhodlání, energii a soucit.

Později se stala žákyní mého du-
chovního učitele. Rozdávala se stejně 
bezezbytku a obětavě jako v roli zdra-
votní sestry. Její oddaný život, díky 
její upřímnosti a hloubce, byl ideální. 
Není překvapující, že potom, v době 
smrti, se plod jejích zbožných praktik 
projevil v radosti, nebojácnosti a ne-
přítomnosti lítosti.

Ačkoliv byla jen stínem ženy, ne větší 
než dítě, její moc a odvaha pozname-
naly každého, kdo se s ní setkal. Před 
lety cestovala z Ameriky do Indie, do 
svatého Vrindávanu, aby tam zemřela 
vzhledem k jeho zvláštní svatosti pro 
vaišnavy, a nikdy se nestarala o to, že 
zdravotnická zařízení tam jsou radi-
kálně horší než ta, k nimž měla snadný 
přístup na Západě. Nebylo pochyb 
o tom, že zdravotnická zařízení v Indii 
jsou špatně vybavena na to, aby efek-
tivně zvládala její intenzivní bolest 
a obtížné příznaky. Přestěhování do 
Vrindávanu vyžadovalo velkou dávku 
odvahy. Poté se ve Vrindávanu plně 
oddala duchovnímu životu, chodila 
na svaté pouti a konala dobročinné 
skutky daleko nad běžný rámec. Roz-
dávala velkorysé dary na podporu celé 
řady chrámů a světců, kteří je udržo-

vali v provozu. Mezitím sama žila ve 
skromných podmínkách, přestože 
měla prostředky k luxusnímu životu. 
Kromě toho, i když byla nemocná 
a umírala, pokračovala v rozhodné 
péči o nemocné a umírající jako sestra 
a nikdy si nestěžovala na vlastní bolest 
nebo smrtelnou diagnózu.

Zřejmě to bylo její nadšení pro službu 
Bohu ve Vrindávanu, které odvrátilo 
smrt. Přilnula k životu ve svatém pout-
ním místě a nikdy by jej z vlastní touhy 
neopustila. Později však, když náš guru, 
Tamál Krišna Gósvámí, nebezpečně 
onemocněl pokročilým karcinomem 
prostaty, vzdala se svého sídla ve Vrin-
dávanu a vrátila se do Ameriky, aby 
sloužila jako člen lékařského týmu, kte-
rý o něj pečoval. Poté, co mu úspěšně 
pomohla překonat život ohrožující ne-
moc, její vlastní nemoc se vrátila.

Kírtidá se rozhodla zaměřit myslKírtidá se rozhodla zaměřit mysl
 na Nejvyššího Pána na Nejvyššího Pána
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Když jsme ji moje žena a já navštívi-
li, Kírtidá byla obklopena dobrodinci 
zpívajícími oddané písně za doprovodu 
kláves a bubnů. Slova modliteb dobře 
znala a začala v posteli tančit tak, že 
zvedla ruce podobné párátkům nad hla-
vu a pohupovala se ze strany na stranu. 
Kírtidá jako školená zdravotní sestra 
znala možnosti, které ohledně své smrti 
měla. Kdyby se rozhodla lpět na svém 
tělesném životě tak dlouho, dokud to 
bylo možné, zemřela by udušením, až 
by rostoucí nádor nakonec ucpal jícen. 
Zemřela by na akutní, nevyhnutelný ne-
dostatek vzduchu, který spouští stupňu-
jící se panický refl ex, který nelze ovládat. 
Jedná se o bolestivý a děsivý způsob, jak 
opustit tělo. Byla tu další možnost. Kdy-
by uznala neschopnost svého těla zpra-
covávat jídlo a pití a místo toho přijímala 
jen tolik hydratace, kolik bylo třeba pro 
zmírnění bolesti, její ledviny by se po-
stupně vypnuly a následoval by pokojný 
přechod. Po konzultaci se svou lékařkou 
se tedy Kírtidá rozhodla prostě zaměřit 
mysl na Nejvyššího Pána, přestat jíst 
a pít a posledních několik týdnů života 

se živila jen kousky ledu. Jednou ji při-
šla zkontrolovat její lékařka. Když byla 
svědkem Kírtidiny extáze, poznamenala: 

„Přišla jsem sem pro vás něco udělat, ale 
není tu nic, co mohu dělat. Vy děláte 
všechno pro mě!“

Kírtidino umírání bylo zjevení, pro-
tože mě naučilo, že osoba opravdově 
oddaná a upřímně praktikující duchov-
ní život nemá ze smrti žádný strach. 
Míra radosti, kterou projevovala, byla 
úžasná a záviděníhodná více než osoby 
s penězi, slávou a postavením.

Častokrát, když byla její malá ložnice 
přeplněna dvaceti nebo pětadvaceti 
loučícími se dobrodinci, jsem měl sil-
ný pocit, že osten smrti byl odstraněn. 
Vzhledem k milosti, s níž volně vstou-
pila do náručí svého příštího života, 
nám čas, který jsme tam strávili, nepři-
padal jako čekání na smrt. Spíše to byl 
pocit, jako kdybychom se s ní loučili 
před mořskou plavbou – ona stojící na 
palubě lodi a mávající svým přátelům 
v přístavu, zatímco loď brázdila vlny.

Poté, co odešla, jsem věděl, že se 
mé pojetí smrti změnilo. Z první 

ruky jsem byl svědkem, jak někdo 
prošel branou smrti stejně snadno, 
jako kdyby šel do vedlejšího poko-
je pozdravit přítele. Přesto trvalo 
několik měsíců, než jsem dospěl 
k pochopení, že moje povolání spo-
čívá v práci s umírajícími. V březnu 
z roku 2002 můj guru neočekávaně 
odešel z tohoto světa po smrtelné au-
tohavárii na vesnické silnici severně 
od Kolkaty v Indii. V době své smrti 
meditoval o tom, jak moc mu Kírti-
dá chybí, a ve skutečnosti psal knihu 
o tom, jak zemřít dobrou smrtí, du-
chovní smrtí, s elegancí. Všechno se 
propojilo. O devět měsíců dříve nás 
poučil, že čas strávený s Kírtidou by 
měl být považován za jedno z jeho 
poučení pro nás. Jak se ukázalo, byl 
to jeho poslední pokyn a poslední 
příležitost, kdy ho většina z nás vidě-
la. Tento pokyn jsem si vzal k srdci. 
Předurčil mé živobytí. Má práce hos-
picového kaplana v podobě prováze-
ní duší přes práh do dalšího života je 
tedy v konečném důsledku má služba 
mému duchovnímu učiteli. ❧
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Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj 
milý Uddhavo, sdružováním se s Mými čistými 
oddanými může osoba zničit svou připoutanost ke 
všem objektům hmotného smyslového požitku. 

Tato očišťující společnost Mě přivádí pod kontrolu 
Mého oddaného. Někdo může následovat systém 
aštánga jógy, fi lozofi cky analyzovat prvky hmotné 

přírody, praktikovat nenásilí a další zásady běžné zbožnosti, 
pronášet Védy, podstupovat askezi, přijmout stav odříkání, 
provádět obětní obřady a kopat studny, sázet stromy a ko-
nat další veřejně prospěšné činnosti, rozdávat milodary, 
dodržovat přísné sliby, uctívat polobohy, pronášet důvěrné 
mantry, navštěvovat svatá místa či řídit se hlavními i ved-
lejšími pokyny ohledně duchovní disciplíny, ale ani těmito 
činnostmi si Mě nepodmaní.

V každém věku získaly mnohé živé bytosti zapletené 
v kvalitách vášně a nevědomosti společnost Mých odda-
ných. Tak mohly takové živé bytosti jako Daitjové, Rákša-
sové, ptáci, zvířata, Gandharvové, Apsary, Nágové, Sid-
dhové, Čáranové, Guhjakové a Vidjádharové, jakož i lidské 
bytosti nižších tříd, jako jsou vaišjové, šúdrové, ženy a dal-
ší, dospět do Mého svrchovaného sídla. Vritrásura, Prahlá-
da Mahárádža a další jim podobní také dospěli do Mého 
sídla díky společnosti Mých oddaných, stejně jako osob-
nosti jako Vrišaparvá, Bali Mahárádža, Bánásura, Maja, 
Vibhíšana, Sugríva, Hanumán, Džámbaván, Gadžéndra, 
Džatáju, Tuládhára, Dharma-vjádha, Kubdžá, gópí ve 
Vrindávanu a manželky bráhmanů, kteří prováděli oběť.

Osoby, které jsem jmenoval, se nezabývaly vážným stu-
diem védské literatury, ani neuctívaly velké světce, ani se 
nepodrobovaly přísným slibům či askezi. Dospěly ke Mně 
jednoduše díky společnosti se Mnou a s Mými oddanými.

Všichni obyvatelé Vrindávanu, včetně gópí, krav, nehyb-
ných tvorů jako dva ardžunové stromy, zvířata, živé bytosti 
s nevyvinutým vědomím jako například keře a houští, 
i hadi jako Kálija, dosáhli ryzí láskou ke Mně dokonalosti 
života, a tak ke Mně velmi snadno dospěli.

Ani když se někdo s velkým úsilím věnuje praktikování 
mystické jógy, fi lozofi cké spekulaci, rozdávání milodarů, 
dodržování slibů, askezi, konání obřadních obětí, vyučová-
ní druhých védským mantrám, osobnímu studiu Véd nebo 
životu ve stavu odříkání, přesto ke Mně nemůže dospět.

Obyvatelé Vrindávanu v čele s gópími ke Mně byli 
vždy naprosto připoutaní tou nejhlubší láskou. Když 
tedy Můj strýc Akrúra převezl Mého bratra Balarámu 
a Mě do města Mathury, vrindávanští obyvatelé trpěli 
nesmírnou mentální tísní z odloučení ode Mne a nena-
cházeli žádný jiný zdroj ště stí.

Milý Uddhavo, všechny ty noci, které gópí strávily se 
Mnou, svým nejmilejším, ve vrindávanské zemi, jim připa-
daly kratší než okamžik. Když ale pozbyly Mou společnost, 
zdálo se jim, že ty samé noci trvají celou věčnost, jako kdy-
by se každá délkou vyrovnala Brahmovu dni.

Můj milý Uddhavo, tak jako se velcí mudrci v jógovém 
transu noří do seberealizace, jako když se řeky vlévají do 
oceánu, a proto nevnímají hmotná jména a podoby, gópí ve 
Vrindávanu byly v myslích bezezbytku připoutané ke Mně, 
takže ani nedokázaly myslet na svá vlastní těla, na tento svět 
nebo na své budoucí životy. Celé jejich vědomí bylo jedno-
duše spoutané ve Mně.

Všechny tyto statisíce gópí Mě znaly jako svého nanejvýš 
okouzlujícího milence a takto po Mně vášnivě toužily, aniž 
si byly vědomé Mého skutečného postavení. Díky důvěr-
ným stykům se Mnou však přesto dosáhly Mě, Nejvyšší 
Absolutní Pravdy.

Nad askezí a poznáním

Krišna se projevuje ve zvukové podobě VédKrišna se projevuje ve zvukové podobě Véd
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Proto, Můj milý Uddhavo, zapomeň na védské mantry 
i na postupy předepsané v doplňkových védských textech se 
všemi jejich příkazy a zákazy. Nehleď na to, co bylo vyslech-
nuto a co má být vyslechnuto. Jednoduše přijmi útočiště 
u Mě, protože Já jsem Nejvyšší Osobnost Božství v srdcích 
všech podmíněných duší. Odevzdej se Mi celým srdcem 
a Mou milostí buď prostý strachu za všech okolností.

Šrí Uddhava řekl: Ó Pane všech vládců mystických sil, vy-
slechl jsem Tvá slova, ale pochybnost v mém srdci neodchá-
zí. Má mysl je proto zmatená.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddha-
vo, Nejvyšší Pán dává život každé živé bytosti a sídlí v srdci 
společně se životním vzduchem a prvotní zvukovou vibrací. 
Myslí je možné Ho vnímat v Jeho subtilní podobě v srdci, 
protože ovládá mysli všech, dokonce i velkých polobohů, 
jako je Pán Šiva. Nejvyšší Pán také přijímá hrubou podobu 
různých zvuků Véd složených z krátkých a dlouhých samo-
hlásek a souhlásek o různých intonacích.

Silným třením zažínacích dřívek vzniká ve styku se vzdu-
chem teplo a objeví se jiskra ohně. Jakmile je oheň zapálený, 
přilévá se do něj ghí a oheň se rozhoří. Podobně se projevu-
ji Já ve zvukové vibraci Véd.

Činnosti aktivních smyslových orgánů – hlasového 
ústrojí, rukou, nohou, genitálií a konečníku – a činnosti 
poznávacích smyslových orgánů – nosu, jazyka, očí, kůže 
a uší – společně s činnostmi subtilních smyslů, totiž mysli, 
inteligence, vědomí a falešného ega, jakož i činnost subtilní 
pradhány a vzájemné působení tří kvalit hmotné přírody – 
to vše je třeba chápat jako Mou hmotně projevenou podobu.

Když je do pole zaseto mnoho semen, pak z jediného 
zdroje – půdy – vyroste nespočet stromů, keřů, zeleniny 

a podobně. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž dává život 
všem a je věčný, původně existuje mimo vesmírný projev. 
Pán, v němž spočívají tři kvality přírody a jenž je zdrojem 
vesmírného lotosového květu, ve kterém se celý vesmír pro-
jevuje, však časem rozděluje své hmotné energie, a tak se 
projeví v nesčetně mnoha podobách, přestože je jeden.

Tak jako tkaná látka spočívá v množství podélných a příč-
ných nití, celý vesmír se podobně rozprostírá na podélných 
a příčných energiích Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, 
a nachází se v Něm. Podmíněná duše odnepaměti přijímá 
hmotná těla, která jsou jako velké stromy udržující její 
hmotnou existenci. Tak jako strom nejprve kvete a pak vy-
tváří plody, strom hmotné existence, kterým je hmotné tělo 
živé bytosti, vytváří různé výsledky hmotného života.

Tento strom hmotné existence má dvě semena, stovky 
kořenů, tři dolní a pět horních kmenů. Vytváří pět míz, má 
jedenáct větví a je na něm hnízdo, které si postavili dva 
ptáci. Strom má tři druhy kůry, dává dva plody a vztahuje 
se ke slunci. Ti, kdo jsou chtiví hmotného požitku a oddáni 
rodinnému životu, si pochutnávají na jednom z plodů toho-
to stromu a lidé ve stavu odříkání, podobní labutím, si po-
chutnávají na druhém. Ten, kdo s pomocí pravých duchov-
ních učitelů dokáže poznat tento strom jako projev energie 
jedné Nejvyšší Pravdy, jež se zjevuje v mnoha podobách, 
zná skutečný smysl védské literatury.

S neochvějnou inteligencí bys měl pečlivým uctíváním 
duchovního mistra rozvinout čistou oddanou službu a na-
ostřenou sekerou transcendentálního poznání bys měl 
odseknout jemnohmotný obal duše. Poté, co poznáš Nej-
vyšší Osobnost Božství, bys měl tuto sekeru analytického 
poznání odložit. ❧

Všichni obyvatelé Vrindávanu dosáhli ryzí láskou ke Všichni obyvatelé Vrindávanu dosáhli ryzí láskou ke 
Mně dokonalosti životaMně dokonalosti života
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Rodiče a vyučující, kteří své 
děti od jejich nejútlejšího věku 
učili Šrímad Bhágavatam, zažili, 
jak snadno jejich děti pochytily 
jazykové dovednosti, obzvlášť 
čtení a porozumění textu. Šrímad 
Bhágavatam svým obsahem 
podporuje rozvoj dobrých 
rozumových schopností, a proto 
dokonce i sedmileté děti můžou 
rozumět složitým konceptům. 

Bhágavatam je plný analogií, 
alegorií, obrazných řečí a me-
tafor, a tyhle všechny stimulují 

logické uvažování a pomáhají dětem 
myslet analyticky a kriticky. Děti 
snadno chápou jednoduché analogie, 
které Prabhupáda používá k vysvětlení 
různých duchovních témat, například 
existence duše.

Analogie
Proč používat analogie? Šríla Bhak-

tivinóda Th ákura vysvětluje v patnácté 
kapitole své knihy Džíva dharma: 

„Tento hmotný svět je odrazem a trans-
formací duchovního světa. A protože 
jsou určité zákonitosti hmotné přírody 
pořád podobné těm z duchovního světa, 
diskutuje se o duchovních tématech za 
použití vhodných vysvětlujících analo-
gií, které využívají těchto podobností.“

Prabhupáda je vyhlášený tím, že ob-
jasňuje pokročilá fi lozofi cká tvrzení díky 
realistickým a praktickým analogiím. 
Spojením základní logiky dohromady 
s jednoduchými vědeckými pozorová-
ními a dedukcemi a s pravdami obsa-
ženými v bona fi de písmech nás učí ty 
nejsložitější koncepty z Véd a upevňuje 
tak víru, že védská písma jsou zdrojem 

dokonalého poznání. Prabhupádovy pří-
močaré analogie odstraňují iluzi falešné 
hmotné identity duše.

Pro osobu v hmotném vědomí, která 
si myslí, že je jenom svoje tělo, je ne-
možné pochopit duši a Nadduši – po-
kud neslyšela analogie, které Krišna 
a Jeho oddaní dávají v písmech. Šríla 
Prabhupáda použil několik různých 
analogií k vysvětlení rozdílu mezi duší 
a tělem: nositel oděvů a oděvy samot-
né, oráč a pole nebo řidič a stroj.

Pojďme prozkoumat, jak Prabhu-
páda používá analogie, aby efektivně 
vysvětlil koncept duše. Prabhupáda 
jednou přiměl editora pro nábožen-
ství z Associated Press, aby se držel 
analogie s autem a řidičem, dokud 
úplně neporozuměl rozdílu mezi tělem 
a duší (Rozhovory v pokoji, 16. čer-
vence 1976, New York). Prabhupáda 
vysvětlil, že tělo je jako auto a my, duše, 
jsme jeho řidič. Auto nemůže fungo-

vat, dokud ho řidič neuvede do chodu, 
stejně tak jako tělo je mrtvé, dokud do 
něj nevstoupí duchovní duše. Každo-
pádně auto a řidič mají různé identity. 
Řidič není autem a auto není řidičem. 
Auto nemůže jezdit bez řidiče. Oba, 
řidič i auto, pracují, ale z těchto dvou 
je řidič významnější bez ohledu na to, 
jestli je nebo není v autě. 

Ve stejném rozhovoru Prabhupáda 
vysvětlil, že význam ISKCONu je po-
chopit, kdo je řidičem auta a proč ten 
je důležitější než auto. Lidé nerozumí 
rozdílu mezi autem a řidičem, tělem 
a duší, a proto pracují jenom pro tělo 
a nemohou chápat, jakou hodnotu má 
hnutí pro vědomí Krišny. My pracu-
jeme na řidiči těla, na duchovní duši, 
a to je náš největší přínos pro druhé. 

Prabhupáda potom onu analogii dál 
rozvádí: auto potřebuje palivo stejně 
tak, jako řidič potřebuje potravu. „Tak-
že lidé obecně, když vidí, že nedáváme 
řidiči benzín, jsou překvapení... Myslí 
si, že benzín je potravou pro řidiče!“ 

Jinými slovy, uspokojování těla neu-
spokojí osobu, která v těle je. Řidičova 
potrava je jiná než potrava určená pro 
auto. Auto vyžaduje benzín, ale řidič 
potřebuje ovoce, zeleninu a obilí. Mate-
rialističtí lidé si neuvědomují, že potra-
va pro řidiče se liší od paliva pro auto. 

27. července 1976 navštívil Šrílu 
Prabhupádu v Bhaktivédanta Manoru 
Mike Robinson z London Broadca-
sting Company a zeptal se ho, odkud 

UČENÍ JAZYKA
PROSTŘEDNICTVÍM
ŠRÍMAD BHÁGAVATAMU

14. část
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se vzala védská písma. Prabhupáda po-
užil analogii s mikrofonem. „Kdykoliv 
je nějaký nový hmotný výtvor  – jako 
je třeba tenhle mikrofon – je i nějaká 
literatura vysvětlující, jak s ním zachá-
zet. Taková literatura přišla při vytvo-
ření toho mikrofonu. Stejně tak védská 
literatura doprovází vesmírné stvoření, 
aby vysvětlila, jak s ním zacházet... 
Literatura vydaná výrobcem tohoto 
mikrofonu je bona fi de. Takže pokud 
kdokoliv následuje tuto bona fi de lite-
raturu, může s ním správně zacházet. 
Jinak to není autorizované.“

Prabhupáda často vysvětloval 
přesouvání duše z jednoho těla do 
druhého takto: to, že se člověk pře-
vlékne z bílého trička do červeného, 
neznamená, že se změnila osoba, která 
tričko nosí.  Mění se tričko, ale osoba 
zůstává tatáž. Stejně tak se tělo mění 
a duše ne. 

Prabhupáda často používal vtipné 
a jednoduché analogie, aby překonal 
vědce a jejich ateistické pohledy na 
svět. Vědec může tvrdit, že žádný Bůh 
není, ale Prabhupáda poukáže na to, 
že: „Ve velkém městě se všechno děje 
na základě tolika nařízení – například 
doprava se pohybuje určitým způso-
bem – že v pozadí musí pracovat celá 
vláda, aby se to dalo kontrolovat. Stej-
ně tak nařízení ve stvoření jsou díky 
vládě Boha a Jeho zákonům.“ (před-
náška 28. ledna 1975, Tokio) 

Další běžné analogie, které Prabhu-
páda používal k odhalení omezené 
perspektivy spousty moderních věd-
ců, jsou „žába ve studni“ a „struky 
na krku kozy“. Žába ve studni, která 
nikdy neviděla oceán, spekuluje, jaký 
asi musí oceán být, a vědci, kteří nikdy 
neviděli Boží království, stále prohla-
šují, že jsou velice učení. 

Prabhupáda hojně používá analogie, 
aby svým posluchačům pomohl pocho-
pit duchovní koncepty prostřednictvím 
materiálních příkladů. Aby dokázal, že 
zvířata mají duše: „Zvíře jí, vy jíte. Zvíře 
spí, vy spíte. Zvíře se brání, vy se brá-
níte. Zvíře má sex, vy máte sex. Zvířata 
mají děti, vy máte děti. Vy máte své 
místo k životu, oni mají místo k životu... 
Když se vaše tělo řízne, je tu krev. Stejně 
tak když se řízne tělo zvířete, je tu krev. 
Všechny tyhle podobnosti tady jsou. 
Tak proč potom odmítáte jednu po-
dobnost? Analogie. Analogie znamená 
body podobnosti. Tohle je logika. Četli 
jste logiku? Je tam jedna kapitola, ana-
logie. Analogie znamená body podob-
nosti. Pokud body podobnosti je tolik 
věcí, proč bychom se pak jedné podob-
nosti měli vyhýbat? To není logika. To 
není věda.“ (Přednáška 27. července 
1976, Londýn) 

Když měl jeden gentleman výhrady 
proti používání analogií Šrílou Prab-
hupádou, ten si za svou metodou neo-
chvějně stál: „Pokud je tu pravda, kte-

rou řekl Bůh, a to že živé bytosti jsou 
Mojí nedílnou součástí, mamaiva, proč 
bych neměl uvést analogii? Jak se ta-
ková nedílná součástka chová? Musím 
dávat příklady. Jak jinak by tomu mohl 
kdokoliv porozumět?“ (Přednáška, 5. 
září 1971, Londýn)

Prabhupádových analogií je širo-
ká paleta od jednoduchých po těžké, 
takže je můžeme využít k vyučování 
našich dětí na základě jejich úrovně 
porozumění. V raných letech děti 
ještě analogiím třeba nemusí úplně 
rozumět, ale tím, že je opakují nebo si 
je zapamatují, budou později s jejich 
pomocí chápat mnoho složitých fi lozo-
fi ckých konceptů. 

Děti, které se během svého vyrůstání 
učily fi lozofi i vědomí Krišny prostřed-
nictvím těchto analogií, se budou 
jazykové dovednosti učit velmi efek-
tivně. Nebudou mít žádný problém 
se studiem na univerzitě a dokonce 
i Shakespeare a jiní klasičtí spisovatelé 
jim budou připadat snadní. 

Metafory
Spolu s analogiemi oplývá Šrímad 

Bhágavatam ještě metaforami, alegori-
emi a obraznými řečmi. Tyhle všechny 
nám pomáhají pochopit to, co by jinak 
bylo nemožné pochopit. Analogie jsou 
přirovnání nebo podobnosti mezi dvě-
ma věcmi; metafory, alegorie a obraz-
ná vyjádření jsou přirovnání s více po-
pisným nebo poetickým zabarvením.

Například ve Šrímad Bhágavatamu 
(10.58.2) se vysvětluje, že když Pándu-
ovci uviděli Pána Krišnu po dlouhém 
odloučení, tak „všichni najednou po-
vstali, jako smysly reagující na návrat 
životního vzduchu“. Prabhupáda pak ve 
svém významu komentuje: „Zde použi-
tá metafora je opravdu poetická. Když 
je osoba v bezvědomí, smysly nefun-
gují. Když se však vědomí do těla vrátí, 
všechny smysly najednou ožijí a začnou 
fungovat. Podobně všichni Pánduovci 
najednou povstali, potěšeni tím, že mo-
hou přivítat svého Pána, Šrí Krišnu.“ 

Mezi oblíbené metafory, které 
Prabhupáda často používá, patří ta při-

Děti snadno chápou jednoduché analogie, které Prabhupáda Děti snadno chápou jednoduché analogie, které Prabhupáda 
používá k vysvětlení různých duchovních tématpoužívá k vysvětlení různých duchovních témat



číslo 2 ročník 22 NÁMA HATTA 23

rovnávající bhakti k semínku oddané 
služby. Pouze když takové semínko 
zaléváme zpíváním a nasloucháním, 
může vyrůst v liánu, která si nakonec 
propracuje cestu skrze hmotný svět až 
k útočišti lotosových nohou Krišny. 

Jedna lehoučká metafora pro malé 
děti: Prabhupáda se přirovnává k poš-
ťákovi, který doručuje dopis, aniž by 
ho otevřel, což znamená, že Krišnovu 
zprávu z Bhagavad gíty předává, aniž 
by ji změnil. Prabhupáda také často 
používá pro metaforu slunce, jako 
když srovnává různé aspekty podoby 
Boha s rozdílem mezi slunečními pa-
prsky a sluncem samotným. 

Pro starší děti: Modlitby krále Kula-
šékhary z Mukunda málá stótry jsou 
plné metafor. V osmé sútře se král 
modlí k Pánu: „Jsem vyčerpán pouští 
hmotné existence. Dnes ale odložím 
všechny strasti stranou díky tomu, že 
se ponořím do jezera, jímž je Pán Hari, 
a budu svobodně pít z hojných vod 
Jeho nádhery. Lotosy na tomto jezeře 
jsou Jeho ruce a nohy a ryby jsou Jeho 
oslnivě zářící oči. Voda tohoto jezera 
ulevuje ode vší zemdlenosti a čeří ji 
vlny, jež vytváří Jeho paže. Její proud 
plyne do nezměrných, nepochopitel-
ných hloubek.“

Známé přirovnání z Mukunda málá 
stótry přirovnává hmotný svět k moři 
a Pána (nebo Jeho lotosové nohy) ke 
člunu, který nás může zachránit. Bez 
ohledu na to, jak zkušení jsme plavci, 
v drsných šířkách oceánu nemůžeme 
přežít sami. Pokoušet se přeplavat 
oceán hmotného života jenom svou 
silou povede pouze ke zklamání, a to 
dokonce i když naši přátelé nebo ro-
dina tvrdí pravý opak. Abychom byli 
zachráněni, musíme se obrátit na Pána. 

Alegorie
Jednou z nejpopulárnějších alegorií, 

které jsou ve Šrímad Bhágavatamu uve-
dené, je příběh o králi Puraňdžanovi ve 
čtvrtém zpěvu, který vysvětluje, co ve 
skutečnosti je transmigrace duše a jak 
se dá oprostit od tělesného pojetí života. 
Velký světec Nárada Muni přirovnává 

situaci krále Práčínabarhiho k té, ve 
které se ocitl král Puraňdžana, a varuje 
ho před nástrahami hmotného života. 

Ve stejné kapitole pak také Nárada 
Muni používá alegorii s jelenem, aby 
popsal, jak je podmíněná duše zmate-
ná. Šríla Prabhupáda pak ve svých vý-
znamech rozvádí (Šrímad Bhágavatam 
4.29.53-54): „V tomto přirovnání má 
král najít jelena, který je neustále v ne-
bezpečné situaci. Tento jelen spásá trá-
vu v krásné květinové zahradě, a přes-

tože je ohrožen ze všech stran, není si 
okolního nebezpečí vědom. Všechny 
živé bytosti, a zvláště lidé, si myslí, že 
jsou v rodinném kruhu velice šťastní. 
Každý se soustředí na svoji manželku, 
která je okrasou rodiny, jako kdyby 
žil v květinové zahradě a naslouchal 
sladkému bzučení čmeláků. Toto bzu-
čení můžeme přirovnat k dětské řeči. 
Člověk si stejně jako jelen užívá své ro-
diny a neví, že před ním je faktor času, 
který zde zastupuje tygr. (…) Védská 
literatura nám proto doporučuje, aby-
chom – dříve než přijde smrt – pocho-
pili své přirozené postavení a začali 
rozvíjet oddanou službu.

Jelen v květinové zahradě je při-
rovnání, kterým velký mudrc Ná-

rada krále upozornil, že je takovým 
prostředím sveden. Každý je v zajetí 
svůdného rodinného života. Živá 
bytost zapomíná, že se musí vrátit 
domů, zpátky k Bohu, a zaplétá se do 
rodinných starostí.“

Pro malé děti může být složité výše 
uvedené alegorie úplně pochopit, če-
muž může pomoci vysvětlení jejich 
poselství jednoduchým způsobem – 
a čím starší bude dítě, tím také poroste 
jeho schopnost alegorie ocenit. 

Obrazná řeč
Ve Šrímad Bhágavatamu a Šrí 

Čaitanja čaritámritě je použito 
mnoho obrazné řeči, která nám 
poskytuje skvělé duchovní lekce. 
Jeden oblíbený příklad je přirov-
nání těla k městu s devíti branami: 

„Když má vtělená živá bytost pod 
kontrolou svou povahu a v mysli se 
zříká všech činů, přebývá šťastně ve 
městě s devíti branami (hmotném 
těle); nic nekoná ani není příčinou 
konání nějaké práce.“ (Bhagavad 
gítá 5.13)

Šríla Prabhupáda ve svém úvodu 
k deváté kapitole Šrí Čaitanja čaritá-
mrity Ádi líly shrnuje obrazný příklad 

„stromu přání oddané služby“: 

Učit děti prostřednictvím obrazných příběhů je velká zábavaUčit děti prostřednictvím obrazných příběhů je velká zábava



Džalángí déví dásíreflexe

2424

HRA NA BOHA
Neustálá snaha být 
nejdůležitějším ze všech. 
Nepokorná touha vládnout 
a panovat všemu a všem 
kolem nás. A ignorace své 
vlastní nepatrnosti tváří v tvář 
přírodě, vesmíru, Bohu. To je 
fenoménem dnešní společnosti. 
A zdá se, že víc než kdy jindy...

Neschopni smířit se s daným 
osudem, karmou vytvořenou 
minulými zbožnými a bez-

božnými činnostmi, se lidé snaží vzepřít 
se danostem svého života. Prostředky, 
kterými se pokouší o tuto změnu, však 
téměř vždy celou situaci jen zhorší a vý-
sledkem je ještě hlubší frustrace. 

Mami, co když jsem 
transsexuál?

Patnáctiletá dcera jedné mé kama-
rádky si chce změnit pohlaví. Pod vli-
vem pokrokové školní osvěty své přá-
ní dovedla ještě k vyšší metě – chtěla 
by být klukem, co je na kluky. Dnes 
už na tom nic není. Děcka mají plnou 
podporu lékařů i pochopení psycho-

logů, když se náhodou necítí komfort-
ně v těle, které jim dala příroda.

Řešení, které spočívá ve zmrzačení 
těla původního a vymodelování těla 
náhradního, i když ne zcela funkční-
ho jako to původní, nevede k vytou-
ženému pocitu ště stí. Naopak. 

Míra sebevražd mezi osobami, 
které podstoupily změnu pohlaví, do-
sahuje 30 %. Po všech hormonálních 
útrapách a plasticko-operativních 
anabázích a navzdory technickým 
vymoženostem a pokroku v lékařské 
medicíně se ani v tomto „novém 
a lepším“ těle jejich duše pořád kom-
fortně necítí. Ani nemůže. Pro duši je 
tělo jen jakousi nepřirozenou svěrací 
kazajkou. Vždy.

Moderní řešení této prastaré 
nekompatibility těla a duše skoro 
vyvolává podezření, že tu jde pře-
devším o obrovský obchod s iluzí 
toho, že lze tímto materiálním 
způsobem obejít zákony karmy, 
zákony akce a reakce. Astronomic-
ké částky, které se přelévají mezi 
zdravotními pojišťovnami, lékaři 

„Šríla Bhaktivinóda Th ákura shr-
nuje devátou kapitolu ve své knize 
Amrita-praváha-bhášja následovnĕ. 
Popisováním „bhakti jako stromu, 
který plní všechna přání“ vytvořil 
autor v této kapitole Šrí Čaitanja 
čaritámrity obrazné přirovnání. 
Pána Čaitanju Maháprabhua, zná-
mého také jako Višvambhara, zde 
považuje za zahradníka, pečujícího 
o tento strom, protože On je tou 
hlavní osobou, která ho má na sta-
rosti. Jako nejvyšší poživatel ovoce 
tohoto stromu sám ochutnával 
a také ho rozdával. 

Semínko tohoto stromu bylo 
nejdříve zaseto v Navadvípu, rodišti 
Pána Čaitanji Maháprabhua, a po-
tom byl tento strom přenesen do 
Purušóttama kšétry (Džagannáth 
Purí) a nakonec do Vrindávanu. 
Toto semínko přineslo první ovoce 
ve Šrílovi Mádhavéndrovi Purím 
a potom v jeho žákovi Šrí Íšvarovi 
Purím. Obraznĕ je zde Šrí Čaitanja 
Maháprabhu popsán jako samot-
ný strom a také jako kmen tohoto 
stromu. Paramánanda Purí a osm 
dalších velkých sannjásích jsou jako 
rozrostlé kořeny tohoto stromu. 

Z hlavního kmene vyrůstají 
dvĕ nosné vĕtve, Advaita Prabhu 
a Šrí Nitjánanda Prabhu, a z nich 
rostou další vĕtve a vĕtvičky. Ten-
to strom obrůstá celý svĕt a jeho 
ovoce se má rozdávat každému. 
Strom Pána Čaitanji Maháprab-
hua tak opájí celý svĕt. Je třeba si 
uvĕdomit, že se jedná o podoben-
ství, jež má za cíl vysvĕtlit misi 
Pána Čaitanji Maháprabhua.“

Učit děti prostřednictvím ob-
razných příběhů je velká zábava. 
Příběhy můžeme dokonce vysvětlit 
tak, že nakreslíme obrázky a vy-
barvíme různé prvky příběhu pro 
jeho jednodušší pochopení. Složité 
koncepty se dají velmi zjednodušit 
díky kreativní interpretaci, která 
zlepšuje logické uvažování a analy-
tické dovednosti.  ❧ Čtenáře Prabhupádových knih čeká báječné dobrodružstvíČtenáře Prabhupádových knih čeká báječné dobrodružství
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a psychoterapeuty, za těch pár zpac-
kaných osudů přece stojí. 

Krása nesmírná, nebo zombie?
Další výhodný kšeft  s nadějí na ště stí 

pocházející z vysněného těla pohání 
ruce plastických chirurgů upravujících 
nosík, rtíky či jiné tělesné partie krá-
sychtivých žen i mužů. Duše je ve své 
podstatě vždy šťastná, blažená. A také 
věčně mladá, nesmrtelná. Snaha o do-
sažení tohoto původního stavu vede 
podmíněné lidské bytosti v tělesném 
pojetí života k nejrůznějším pokusům 
se svou fyzickou stránkou.

Výsledkem, pokud se vše povede, 
bývá obvykle pohlednější tvář či po-
stava. Alespoň na chvíli. Když se to ale 
nepovede, vypadají absolventi plastik 
se svou nepřirozeně vypnutou kůží 
a botoxem vyšpulenými rty jako zom-
bie ze špatného hororu. 

Materiální řešení problémů spo-
jených s lidskou existencí a věčnou 
duší se prozatím nikdy neosvědčilo. 
Naopak, téměř neodvratně dává vznik-
nout problému ještě horšímu. Stačí 
si jen připomenout nemoc šílených 
krav vyvolanou krmením býložravého 
skotu masokostní moučkou, chemic-
ké zamoření půdy a vody ve snaze 
enormního zvyšování agronomických 
výnosů či očkování malých dětí s cílem 
předejít nejrůznějším nemocím, které 
zřejmě ale nakonec nejspíš vyvolává 
autismus a další zdravotní komplikace. 

Vydojit až do mrtě
Chuť ovládat ostatní se projevuje 

i ve vztahu k okolí, lidem i zvířatům. 
Co všechno si můžu vzít, koho mohu 
úspěšně vykořisťovat?

Otřesným příkladem do krajnosti do-
vedené schopnosti využít, ba až zneužít 
energii ostatních živých bytostí pro svůj 
vlastní prospěch, je vyřezávání děr do 
boků krav v rámci zlepšení jejich tráve-
ní. Díky tomu jsou krávy údajně zdra-
vější a dávají víc mléka. Jak se ale asi cítí 
s otevřenou ránou až do žaludku?

Přitom krávy od lidí nechtějí nic víc 
než trochu lásky a péče a za to se s nimi 

radostně dělí o mléko, ze kterého se dá 
vyrobit spousta zajímavých věcí.

Možná by bez prořezaného břicha 
nebyly tak výkonnými dojnicemi, ale 
kam až budou někteří lidé ochotní 
zajít s vidinou zisku a hmotné pro-
sperity? Dle této do sebe zahleděné 
logiky se dá spousta peněz a starostí 
ušetřit přece rovněž například eu-
tanazií či potraty. Kde se však tato 
účelovost a redukce živých bytostí 
na ziskové či neziskové subjekty ale 
nakonec zastaví?

Záchranné lano poznání
Šríla Prabhupáda dával příklad 

podobné mentality na chování ptáků, 
kteří někde na silnici najdou pytel 
zrní. Sezobnou si, jen kolik potřebují, 
a zase odletí. Ziskuchtivý člověk si ale 
celý pytel odnese jen sám pro sebe. 
Bez znalosti jemných zákonů hmotné 
i duchovní energie podobné jednání 
proměňuje svět v místo obtížné jak 
k praktikování duchovního života, tak 
i k pouhé fyzické existenci.

Materiální koncepce v myšlení 
i jednání jsou zakořeněny do takové 
hloubky, že k jejím zduchovněním 
je potřeba vysoce odborná pomoc. 
A tu nabízejí knihy Šríly Prabhupády 
sepsané na základě poznání dávných 
indických mudrců. 

Už jenom základní pochopení sku-
tečnosti, že tím, kým jsme, je duše, 
a tím, kým nejsme, je tělo, ve kterém 
duše toliko dočasně přebývá, stačí 
k naprostému přehodnocení životních 
hodnot. Pak není potřeba při celkem 
oprávněné nechuti duše k tělu – pytli 
krve, masa a hlenu – sahat k nepřiro-
zeným řešením.

A to je jen začátek. Přijetí existence 
Nejvyšší Osobnosti Božství, Šrí Kriš-
ny, za příčinu všech příčin a snaha 
o znovuobnovení láskyplného vzá-
jemného vztahu mezi Ním a živou 
bytostí na základě oddané služby při-
vádí čtenáře Prabhupádových knih na 
tu nejdobrodružnější cestu, kterou se 
kdy mohl dát. Na cestu domů, cestu 
zpátky k Bohu. ❧

Krávy nechtějí nic víc než trochu lásky a péčeKrávy nechtějí nic víc než trochu lásky a péče
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zpátky k Bohu. ❧
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V době příchodu Pána Rámy, 
poté, co byl Rávana zničen 
a v poustevnách mudrců znovu 
zavládl mír, princ Šatrughna na 
příkaz svého laskavého bratra 
odcestoval do oblasti Mathurá 
mandaly. 

V lese Madhuvanu žil mocný 
démon jménem Lavana, syn 
démona Madhua. Šatrughna po 

hrozném boji, který trval velmi dlou-
ho a způsobil, že se celá Země chvěla, 
tento trn bráhmanů zabil a postavil 
na tom místě krásné město Mathuru. 
Jako věčné sídlo Šrí Krišny není město 
Mathurá ani stvořeno, ani zničeno, ale 
jako Pán se zjevuje a mizí ze své vlast-
ní sladké vůle.

Toto město Mathurá se nachází na 
břehu okouzlující řeky Jamuny a není 
znečištěno hmotou. Prosté pomyšlení 

„budu žít v Mathuře“ nebo „navštívím 
Mathuru“ stačí k tomu, aby zajistilo 
osvobození. Písma uvádějí, že ženy, 
nedotknutelní, šúdrové, zvířata, ptáci, 
jeleni a všechny formy života mohou 
dosáhnout osvobození, pokud zemřou 
v Mathuře. Ti, kteří zemřou na hadí 
uštknutí, po útoku divokých zvířat, oh-
něm, vodou nebo jakoukoliv nepřiro-
zenou smrtí, jsou okamžitě přeneseni 
do Hariho sídla.

Krásné město Mathurá je věčným 
sídlem Pána Bhútéšvary, největšího 
z oddaných Šrí Krišny. Dokonce 
i jméno „Mathurá“ se rovná védskému 
hymnu aum (óm), protože obsahuje 
písmena ma, u a a, která jsou zvuko-
vým zastoupením Absolutní Pravdy. 

Slabika ma představuje Mahárudru 
Šivu, thu Pána Višnua stojícího u Vi-
šráma sthánu a ra Pána Brahmu, stvo-
řitele. Jelikož jde o nejvyšší sídlo, tato 
tři božstva – Brahmá, Višnu a Šiva 

– v něm vždy sídlí.
Město Mathurá je nádhernější než 

Brahmapurí. Oslňuje branami ze zlata, 
vchody z křišťálu, ulicemi dlážděnými 
cennými drahokamy a sýpkami z mo-
sazi. Hlavní křižovatky ulic jsou ze 
zlata a sídla jeho obyvatel, obklopená 
okouzlujícími příkopy, připomínají 
palác krále Indry.

Tyto domy mají nádherně zamřížo-
vaná okna, podlahy posázené drahoka-
my, zdobené sloupy ze safíru a balkóny 
zdobené diamanty, křišťálem, korály, 
perlami a smaragdy. Dveře zdobí 
nádoby naplněné vodou, vlajky, řady 
lamp, kytice a kmeny banánovníků.

Mnoho příjemných zahrad a par-
ků, které zkrášlují město, je plných 
rozkvetlých stromů, vonných květin 
a klidných jezer, kde zní radostný křik 
pávů a holubů. Královské ulice, ob-
chodní ulice, postranní ulice a dvory 
jsou pokropeny růžovou vodou vonící 
kadidlem a ozdobené květinovými gir-
landami. Všude jsou rozhozené čerstvé 
výhonky a pražené zrní.

Mathurá je plná neomezeného 
počtu svatých míst, jako je Višráma 
tírtha, kde se Šrí Krišna vykoupal 
a odpočíval poté, co zabil Kansu; 
dům Kubdži, která přijala uklid-
ňující prach Jeho lotosových no-
hou; místo, kde skončil svůj život 
Kansův pradlák; a skromný dům 

zahradníka Sudámy, který je velmi 
drahý Šrí Harimu.

V srdci tohoto nádherného města, 
jako diamant uprostřed zlatého kruhu, 
stojí palác Šrí Krišny. Je svrchovanou 
ozdobou ozdoby tří světů. Ačkoliv Ma-
thuránátha Krišna žije v neomezeném 
bohatství, obklopen milujícími příbuz-
nými, laskavými přáteli a krásnými že-
nami, je v srdci ustaraný. Jeho oči ne-
ustále zvlhčují slzy a touží po návratu 
do venkovské atmosféry Vrindávanu 
a koupeli ve ště stí lásky jeho obyvatel.

Jednoho dne, když Šrí Krišna seděl 
na lůžku připomínajícím mléčnou 
pěnu, byl pohroužen v myšlenkách na 
své dětství. Šrí Krišna, který zmírňuje 
utrpení odevzdaných osob, vzpomí-
nal na intenzivní odloučení, které 
prožívají Vradžavásí, a uchopil za 
ruku svého přítele Uddhavu. Zatímco 
Mu slzy stékaly po bledých tvářích, 
Jeho hlas se chvěl emocí a Jeho loto-
sové ruce se třásly. Šrí Hari se smutně 
zadíval do očí inteligentního Uddha-
vy, který byl ohromen úzkostí svého 
milovaného přítele.

Šrí Krišna se s velkými obtížemi 
uklidnil a pronesl tato slova:

„Milý, laskavý Uddhavo, vzpomínám 
na den, kdy jsem odjel z Vrindávanu 
na pozvání krále Kansy a osvobodil 

Šivarám SvámíKrišna kathá

Vénu gítá
KAPITOLA TŘETÍ – část prvníKAPITOLA TŘETÍ – část první

Krišna vchází do lesaKrišna vchází do lesa
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jsem své rodiče Dévakí a Vasudévu, 
kteří trpěli v jeho rukou. Když jsem 
seděl na Akrúrově kočáru, gópí mě 
následovaly na velkou vzdálenost, 
oči plné slz, a doufaly, že zanechám 
nějaký pokyn. Když jsem viděl, jak 
naříkají, snažil jsem se je utěšit a po-
slal jsem zprávu s tímto láskyplným 
slibem: ‚Vrátím se!῾“

Když Šrí Krišna pronesl tato slo-
va, podlehl mnoha protichůdným 
extázím, které ovládl jen s velkými 
obtížemi a po dlouhé době. Cítil 
uklidňující ujištění Uddhavovy ruky 
a pokračoval: „Potom, na závěr Kan-
sovy hrůzovlády, když jsem vláčel 
jeho mrtvé tělo arénou, aby je všichni 
viděli, přišel jsem k Nandovi Mahá-
rádžovi a řekl mu: ,Milý otče, všichni 
byste se měli vrátit do Vradži. Naši 
příbuzní a přátelé v Mathuře v Naší 
nepřítomnosti tolik trpěli. Poté, co 
jim poskytneme trochu ště stí, i My se 
rychle vrátíme domů.῾ Tímto způso-
bem jsem dal dvakrát slib, že se vrá-
tím do Vrindávanu. Ale nemohu!“

Uddhava, žák Brihaspatiho, syn 
Dévabhágy a bratranec Šrí Krišny, byl 
Jeho skutečné druhé tělo. Naklonil se 
vpřed a promluvil medovým hlasem: 

„Proč nejedeš na krátkou dobu navští-
vit své příbuzné v tom svrcho-
vaně šťastném sídle Vrindá-
vanu? Nikdo jistě nebude nic 
namítat proti splnění Tvého 
slibu a uklidnění těch, kteří cítí 
bolest ve Tvé nepřítomnosti.“

Šrí Krišna odpověděl: „Milý 
Uddhavo, Vasudéva a Déva-
kí kvůli Mně tolik trpěli; jak 
mohu porušit svůj slib, že 
s nimi budu žít v Mathuře?“

Uddhava odpověděl: „Proč 
tedy nepozvat matku Jašódu 
a Nandu Bábu sem? Nebude 

to pro ně víc než den cesty. Pokud 
mi přikážeš, okamžitě vyšlu posla, 
nebo se dokonce té služby zhostím 
sám. Do soumraku je budu mít ve 
Tvém paláci.“

Šrí Krišna se usmál skrze slzy a řekl: 
„Můj milý příteli, o obyvatelích Vradži 
se musíš dozvědět jisté věci. Možná 
nadejde den, kdy pochopíš jejich lás-
ku. Jak mohu projevit svou náklon-
nost k Nandovi a Jašódě v přítomnos-
ti Vasudévy a Dévakí? To by vytvořilo 
neslučitelnou situaci. Spontánní láska 
Nandy a Jašódy a jejich důvěrné jed-
nání se Mnou nelze pochopit v maje-
státně bohaté Mathuře. Celkově by to 
byla nesmírně nepříjemná situace.“

Šrí Uddhavu slova jeho božského 
přítele poněkud zmátla. Ačkoliv mu 
v jazyce dévů nebylo nic neznámého, 
nedokázal pochopit jejich plný vý-
znam. Když Šrí Krišna viděl nedosta-
tek v Uddhavově realizaci, ale věděl 
o něm, že je tím nejkvalifi kovanějším, 
v mysli se rozhodl, že splní své zámě-
ry jeho prostřednictvím.

Řekl: „Uddhavo, ty a Já jsme jako 
jedna osoba ve dvou tělech. Do-
mnívám se, že se ode Mě ani trochu 
nelišíš. Proto si myslím, že je to zcela 
vhodné, abys jako Můj posel doručil 

Můj dopis Mým rodičům, přátelům 
a gópím. Tímto způsobem jim přines 
ště stí a uklidni plameny v Mém srdci.“

Šrí Krišna řekl: „Drahý příteli, pro-
sím jeď do Vradži a doruč Mou zprá-
vu. Potěš Mé rodiče a zbav gópí utr-
pení. Ó Uddhavo, pro ženy z Vradži 
jsem tím nejoblíbenějším cílem lásky. 
Když na Mne, který jsem daleko, 
vzpomínají, jsou přemoženy úzkostí 
odloučení a přežívají jen díky Mému 
slibu, že se vrátím. Prosím jeď, doruč 
tento dopis a řekni jim o lásce k nim, 
která věčně sídlí v Mém srdci.“

Šrí Krišna pak předal Uddhavovi 
dopis pro krále Nandu, druhý dopis 
pro laskavou matku Jašódu, třetí do-
pis, který měl být vložen do ruky Šrí 
Rádhy, čtvrtý dopis pro své přátele 
z dětství a mnoho dopisů pro stovky 
gópí, nyní zmatených v odloučení od 
Něho. Opakovaně žádal Uddhavu, aby 
pronesl mnoho laskavých slov a uklid-
nil zraněná srdce Vradžavásích. Pak 
se Šrí Hari se svým přítelem a rádcem 
rozloučil a nasměroval ho na cestu, 
která vede do Nandagaonu.

Uddhava jel kočárem, v němž Šrí 
Krišna opustil Vradžu, pěkně ozdo-
beném cinkajícími zvonky a taženém 
koňmi jako Jeho vlastními. S tělem 

Vzpomínám na den, kdy jsem Vzpomínám na den, kdy jsem 
odjel z Vrindávanu na pozvání odjel z Vrindávanu na pozvání 
krále Kansy a osvobodil jsem krále Kansy a osvobodil jsem 
své rodiče Dévakí a Vasudévusvé rodiče Dévakí a Vasudévu



podobajícím se svému příteli, ob-
lečený ve žlutém oděvu, se zlatými 
ozdobami, girlandou vaidžajantí, 
okouzlující korunou, klenotem Kaus-
tubha a pavím perem se Šrí Uddhava 
poklonil Harimu, obřadně Ho obešel 
a odjel do Vradži.

Vrindávan oslňoval kvetoucími lesy 
znějícími písněmi ptáků a bzukotem 
včel. Zkrášlen mnoha jezery plnými 
labutí a lotosů mnoha barev byl srov-
natelný výlučně sám se sebou. Byly 
tam milióny krásných krav s nádher-
nými ozdobami doprovázené svými 
mladými telaty a ozdobené mno-
hobarevnými otisky rukou. Mezi kra-
vami se toulali velcí býci, měli široké 
šíje a dlouhé rohy, jež symbolizují 
náboženské zásady.

Uddhava viděl mnoho mladých 
gópů v čele se Šrídámem hrajících na 
fl étnu okouzlující rágy a zpívajících 
Krišnovy zábavy. Přiblížil se k nim 
a oni si spletli Uddhavu s milovaným 
Gópálem, a tak obklopili jeho kočár 
jako čmeláci obklopují džbán medu. 
Ve svém velkém vzrušení pasáčci 
volali: „I když se podobá Krišnovi, 
zdá se, že je to někdo jiný! Prosím, 
řekněte, kdo je to?“ Uddhava potom 
sestoupil z kočáru, uklonil se jim, 
objal každého gópu a nakonec odha-
lil svou totožnost.

Šrí Uddhava řekl: „Ó Šrídáme, už 
nenaříkej. Zanech všech pochyb-
ností o svém příteli. Ten, který je 
nezávislým vládcem všech, se osob-
ně zajímá o blaho gópů a ve spánku 
volá vaše jména. Vezměte si prosím 

tento dopis, který je napsán von-
ným olejem náklonnosti Jeho srdce, 
a vězte, že se Góvinda a Balaráma 
brzy vrátí do Vradži po splnění 
svých závazků v Mathuře.“

Pasáčci dychtivě s velkým vzruše-
ním otevřeli své dopisy, četli je velmi 
pečlivě a pak si je navzájem ukazovali. 
Jako příval blaženosti propukli v pláč, 
padali si navzájem do náruče s dopi-
sem v ruce, hlasy zalknutými a plný-
mi emocí. Říkali: „Ó šťastlivý pout-
níku z Mathury, pro nás lidi z Vradži 
být bez Krišny je žít ve světě, který je 
pouští. V Jeho nepřítomnosti se stal 
okamžik jugou, hodina manvantarou, 
den životem Brahmy. Dny a noci 
plynou, ale my nikdy nemůžeme za-
pomenout na našeho Gópála. Ukradl 
naše myšlenky, a přesto náš majetek 
nevrací. To byl vždy jeho styl – brát 
si majetek ostatních, jako by byl Jeho 
vlastní.“ Pohroužili se do myšlenek 
a sklíčenosti a s lítostí řekli: „Zapo-
mněli jsme na Jeho vznešené posta-
vení, když jsme Ho viděli oblečeného 
jako pasáčka, a museli jsme Ho zne-
vážit tím, že jsme Ho považovali za 
našeho přítele. Opakovaně jsme Ho 
uráželi a nyní sklízíme hořký plod 
naší důvěrnosti.“

Ačkoliv Uddhava Mahášaja byl 
velmi vznešený vaišnava, plně obe-
známený s duchovní vědou, nebývalý 
výlev gópů ho zmátl. Když viděl je-
jich lásku a muka, snažil se je mnoha 
způsoby uklidnit, ale neúspěšně. Jako 
poslední možnost řekl: „Ó Šrídáme, 
Subale, Varúthapo a Ásu, ó gópové 

z Vradži, poslouchejte mě. Již nena-
říkejte. Vrátím se do města Mathury 
a řeknu Pánu Krišnovi o vašem vel-
kém utrpení. Pokropím slzami Jeho 
lotosové nohy, změkčím Jeho srdce 
a přesvědčím Ho, aby se se mnou vrá-
til. Buďte šťastní, ó gópové, nenaří-
kejte! V této zemi Vradži opět uvidíte 
Krišnu, manžela bohyně ště stí. Můj 
slib nebude falešný.“

Tímto způsobem Uddhava potěšil 
gópy, které rozradostnila myšlenka, 
že znovu uvidí svého milovaného. Po-
tom, jelikož zapadalo slunce, vstoupil 
spokojený Uddhava doprovázený Šrí-
dámem a gópy do Nandovy vesnice.

Když Nanda Mahárádža uslyšel 
o Uddhavově příjezdu, přivítal ho 
srdečným objetím, uctil jej úměrně 
jeho postavení a usadil ho na měkký 
polštář. Poté, co král gópů Uddhavovi 
předložil prvotřídní pokrmy, začal 
hovořit o Krišnovi a Balarámovi. Při-
tom byla jeho jemná slova zalknutá 
emocí, třásl se a neustále ronil proud 
slz. Oslavoval své úžasné syny, neu-
stále mluvil, pohroužen v hluboké 
meditaci rodičovské lásky. „Háje a za-
hrady, velká řeka Jamuná, kopec Gó-
vardhan, tento les, ostatní lesy, naše 
domovy, krávy, stromy, kvetoucí liány 

– ve skutečnosti celý tento vesmír je 
bez Krišny zaplaven jedem. Tento ži-
vot v podobě jedení a spaní bez Kriš-
ny, jehož oči jsou jako velké okvětní 
lístky lotosu, je nešťastný a ubohý. 
Jako pták čakóra, který nevidí měsíc, 
žiji jen v naději, že znovu spatřím 
svého milého chlapce.“ ❧

Prosté pomyšlení „budu žít v Mathuře“ nebo „navštívím Mathuru“ stačí k tomu, aby zajistilo osvobozeníProsté pomyšlení „budu žít v Mathuře“ nebo „navštívím Mathuru“ stačí k tomu, aby zajistilo osvobození



NAMASTÉNAMASTÉ
NARASINHÁJANARASINHÁJA

Víš, jak se jmenuje místo, Víš, jak se jmenuje místo, 
kde se zjevil Šrí Nrisinhadév?kde se zjevil Šrí Nrisinhadév?
Ke každému číslu patří písmeno e každému číslu patří písmeno 

pod ním. Když si čísla spolu pod ním. Když si čísla spolu 
s písmeny zapíšeš od 1 do s písmeny zapíšeš od 1 do 
8 tak, jak jsou za sebou od 8 tak, jak jsou za sebou od 

nejmenšího po největší, vyjde nejmenšího po největší, vyjde 
ti z písmen název tohoto ti z písmen název tohoto 
posvátného místa v Indii.posvátného místa v Indii.
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A M A O L H A V

1 2 3 4 5 6 7 8

V dávných dobách vládl celému světu démonský král.......………

Prováděl tvrdá odříkání, aby se stal……...… Uctíval Pána 

Brahmu, stvořitele vesmíru a ten mu nakonec dal požehnání, že 

nebude zabit žádným zvířetem ani člověkem, ani v noci, ani ve 

dne, ani uvnitř domu, ani vně a ani žádnou zbraní.

Všichni se před Hiranjakašipuem třásli strachy, až na jednoho. Jeho vlastní syn …...…. se nebál ničeho, 

ani svého krutého otce. Byl si vědom Boha a věděl, že bez Jeho svolení se ani stéblo trávy nepohne.

Hiranjakašipu chtěl ze svého syna vychovat správného démona, ale nedařilo se mu to. Prahlád 

neustále vzpomínal na Krišnu a nic …...… ho nezajímalo. Nakonec se na něj jeho otec tak rozzlobil, 

že ho chtěl nechat zabít.

Pokusil se ho ……., utopit, shodit ze skály, ale marně. Krišna ho pokaždé ochránil. Nakonec se 

Hiranjakašipu rozhodl zabít Prahláda vlastníma rukama.

V tu chvíli se zjevil Pán Nrisinhadéva, napůl člověk a napůl lev. Zařval a začal s Hiranjkašipuem bo-

jovat. Když slunce klesalo za obzor, položil si Pán Nrisinhadév 

Hiranjakašipua na klín a svými …….... mu rozpáral hruď.

Když chce Krišna někoho …....., nikdo ho nemůže …..... 

a když chce Krišna někoho …......, nikdo ho nemůže…...….

Doplň správně slova do textu:
Doplň správně slova do textu:

DRÁPY * OCHRÁNIT * OTRÁVIT * PRAHLÁDA * ZABÍT * HIRANJAKAŠIPU * OCHRÁNIT * NESMRTELNÝM * SVĚTSKÉHO * ZABÍT
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NRISINHA STUTI
Súta řekl: Ó Šaunako, nyní zmíním 
modlitbu k Nrisinhovi, kterou zpíval Šiva. 
V minulosti řekly matky (mátrigana*) 
Šankarovi:

„Ó Pane, chceme s tvou laskavostí pohl-
tit celý vesmír spolu s dévy, démony 
a lidmi. Dovol nám to, prosím.“

Šankara řekl: „Všechny tyto lidi musíte vy všechny 
chránit. Proto byste se měly této bezohledné men-
tality vzdát.“

Mátriky bez ohledu na Šankarovu radu začaly pohl-
covat tři světy a všechny pohyblivé a nehybné bytosti.

Když byly tři světy takto pohlcovány, Pán Šiva 
meditoval o Pánovi v podobě Nrisinhy.

Pán Šankara meditoval o Nrisinhovi takto: 
„Nemá žádné zrození ani smrt, je původcem všech 
živých bytostí, Jeho jazyk plane jako blesk, má 
velké zakřivené zuby, Jeho hříva plane jako girlan-
da, má náramky posázené drahokamy, zářící ko-
runu, zlatou hřívu, tmavomodré tělo, zlaté nákot-
níky, svou září proniká celou brahmándu, chlupy 
na Jeho těle se kroutí v malých kroužcích a má 
na sobě velkou girlandu, která se skládá z mnoha 
květin pestrobarevných barev.“

Jakmile o Něm začal Šankara meditovat, Pán se 
před tím zjevil v podobě, kterou si Rudra s velkou 
oddaností představoval.

Pán tam stál v této oslnivé podobě, na kterou 
s obtížemi hledí dévové. Šankara poklekl před Pánem 
a modlil se.

Šankara řekl: „Poklony Tobě, Pane vesmíru, s tělem lva 
a zářícími drápy připomínajícími lasturu ústřice, jimiž byl 
zabit vládce démonů (Hiranjakašipu).

Máš zlaté a zlatohnědě zbarvené tělo toho démona, který 
lpí na Tvých lotosům podobných nehtech. Poklony Padma-
nábhovi, poklony učiteli světa. Řveš jako burácející mrak na 
konci kalpy, ó Bože zářící jako deset miliónů sluncí.

Ó Bože, děsivý jako tisíc Jamů, udatný jako tisíc Indrů, 
bohatý jako tisíc Kuvérů, ó Bože s tisíci lotosům podobný-
ma nohama.

Ó Bože připomínající tisíc měsíců, s tisíci paprsky, pohybující 
se jako lev, zářící jako tisíc Rudrů, opěvovaný tisícem Brahmů.

Při džapě na Tebe myslí tisíce Rudrů, jsi obdařen tisíci 
vše-chránícíma očima, jsi ničitel tisíců zrození, osvobozuješ 
z tisíce pout.

Ó divoký Bože, který oplýváš rychlostí tisíce větrů, 
ó milostivý!“ 

Když Šiva dokončil chvalozpěv na Pána pánů, Hariho 
v podobě Narasinhy, promluvil ve vší pokoře:

„Stvořil jsem mátriky pro zničení démona Andhaky. 
Neberou ohled na mou radu a nyní požírají úžasné stvořené 
bytosti vesmíru.

I když jsem je stvořil, nedokáži je zabít, i když jsem jinde 
neporažený. Jelikož jsem je nejprve stvořil, jak si mohu přát 
jejich zničení?“

Takto osloven Rudrou, Hari v podobě napůl člověka a na-

MAHÁDÉVA ŚIVA VOLÁ PÁNA NARASINHADÉVA



Džalángí déví dásí aktuálně...

číslo 2 ročník 22 NÁMA HATTA 31číslo 2 ročník 22 NÁMA HATTA 31

LETNÍ TÁBOR 2018
se koná od soboty 30. června do 
pátku 6. července 2018 v areálu 
tábora „Kalich“ v Kamenici 
nad Lipou.

Aktuální informace se průběžně 
dozvíte v našich střediscích nebo na 
internetové adrese:  www.harekrsna.cz

Příjezdový den je sobota, násle-
duje víkend, a čtvrtek, pátek opět 
státní svátky. Takže tři dny dovolené, 
a máte celý tábor!

HARINÁM A SANKÍRTANOVÝ 
MÍTINK

Velkolepý mahá harinám ve spo-
lupráci všech středisek české játry 
zaplavil v půlce dubna centrum 
Prahy. Volným tempem kráčející 
více než padesátka oddaných zapla-
vila Pražany i turisty svatým jmé-
nem a dobrou náladou.

Po harinámu se oddaní sešli na 
prasádam v Harinám Mandiru, kde 
pak v podobném duchu diskutovali 
o šíření knih Šríly Prabhupády. Po-
dobné akce chtějí oddaní zase brzy 
opakovat, aby společným kvrdlá-
ním nektaru nabíjeli své nadšení 
a inspiraci do šíření vědomí Krišny 
v České republice.

PADA JÁTRÁ 2018
Letošní mírový pochod v čele 

s volky Pávanou a Džanmáštamím 
vyrazí 23.7. z Krišnova dvora 

a poputuje do Lužců u Berouna, 
kam dorazí 12.8.

Nejkrásnější letní dobrodružství 
můžete zažít i vy. Nejaktuálnější 
informace sledujte na padajatra.cz 
nebo si zavolejte Nrisinha Čaitanjovi 
prabhuovi na 737 879 641.

NOVĚ NAROZENÍ VAIŠNAVOVÉ
Žákyni Kadamby Kánany Svámího 

Džaj Gópínátě déví dásí, výborné 
kuchařce a citlivé dule, pomocnici 
při porodech, a jejímu manželovi 
bhaktovi Davidovi, mistrovi kovář-
skému, který ukoval překrásnou 
bránu na Krišnově dvoře nebo zá-
bradlí v Lužcích, se narodila holčič-
ka. K sestřičkám Gaurángí a Sundarí 
přibyla bhaktin Mínakší.

Další přírůstek do rodiny přivítali 
bývalí redaktoři Náma Hatty, vy-
nikající zpěvačka Divja Kišórí déví 
dásí, žákyně Bhaktivaibhavy Svá-
mího, a vynikající herec Dajápara 
prabhu, žák Šačínandany Svámího. 
Jejich novorozený chlapeček se jme-
nuje Raman.

A do třetice se z miminka radovali 
Nitja Kišórí Rádhá déví dásí, skvělá 
tanečnice a herečka, žákyně Džaja-
patáky Svámího, a Madhu Mangal 
dás, púdžárí i mistr kamnářský. Své-
ho syna pojmenovali Hari.

Všem rodičům i dětem 
přejeme hodně zdraví 
a duchovního pokroku! ❧

PRAŽSKÁ RATHA JÁTRÁ 15.7.2018
www.ratha-yatra.cz

půl lva stvořil tisíc bohyní ze špičky 
svého jazyka. Hari Vágíšvara (Pán řeči) 
si podmanil matky a ochránil dévy. 
Světu daroval mír a ště stí a zmizel.

Ten, kdo recituje tuto Narasinhovu 
modlitbu ve vší čistotě a zdrženlivosti 
smyslových orgánů, bude požehnán 
splněním všech svých přání, stejně 
jako Rudra. O tom není pochyb.

Osoba by měla meditovat o Nara-
sinhovi s očima zářícíma jako polední 
slunce (pro zločince) a jako bílý lotos 
(pro oddané), s tváří zářící jako pla-
noucí oheň, jenž nemá počátek ani 
konec, nezrozeném, odvěkém, Pánu 
velkých a malých, útočišti vesmíru.

Pokud někdo přednese tuto mod-
litbu, ta rozptýlí veškeré utrpení, jako 
slunce rozptyluje mlhu. Když chce Šiva 
uctívat Pána v podobě Narasinhy, při-
praví společně s matkami Jeho Božstvo. 
Pak se před ním Pán zjeví a stojí poblíž.

Uctíváním múrti vládce dévů Nri-
sinhy získal Šiva, přemožitel Tripury, 
nejlepší z dévů, Jeho milost a matky 
vesmíru také.

*Mátrigana je osm bohyní stvořených 
z těl Višnua, Šivy a šesti dalších hlav-
ních dévů při zabití mocného démona 
zvaného Andhaka. Jejich původ je po-
psán ve Varáha Puráně.

z Garuda Purány 1.231
Text v originálním sanskritu najdete 
na: http://www.veda.harekrsna.cz ❧



1 hrnek kokosové mouky
½ hrnku chia semínek (nebo lněných nebo mix)
½ hrnku kokosového oleje
1,5 až 2 hrnky vařící vody
½ čl soli
1 čl italských bylinek
1 čl mletého indického kmínu
sezam (mák) na posypání
nastrouhaná mrkev +1 čl kurkumy 

1. Smícháme mouku, koření a sůl. 
2. V jiné misce zalijeme chia semínka vařící vodou 
a zamícháme. Chvilku necháme odstát. 
3. K suchým zamíchaným ingrediencím přidáme kokosový olej. 
4. Zalijeme horkými chia semínky. Přidáme nastrouhanou 
mrkev + kurkumu. 
5. Zpracujeme na nelepivé kompaktní těsto. 
6. Necháme chvíli odpočinout. 
7. Těsto trochu vyválíme, posypeme sezamem (mákem) 
a vyválíme na pečicím papíře na tenký plát. Nakrájíme na 
nějaké menší či větší útvary. 
8. Pečeme na 185 ºC 20 až 25 minut. Jakmile budou krekry 
mírně nahnědlé a tvrdší, jsou hotové.

250 ml cizrny namočíme na 12 hodin
1 střední mrkev nastrouháme najemno
½ čl kari
2 ml asafoetidy
½ čl kurkumy
1 pl koriandrového listu
2 čl himálajské soli
125 g másla

Cizrnu vaříme doměkka asi 50 minut, poté ji rozmixujeme dohladka 
s trochou vody, ve které se vařila. Přidáme máslo a koření a vše dohladka 
rozmixujeme. Nakonec přidáme mrkev a koriandrové listy a můžeme vše 
s láskou nabídnout Krišnovi.

KREKRY

Recept poskytla 
Džaj Rádhiká déví dásí
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CIZRNOVÁ POMAZÁNKA


