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Ze všeho nejdříve skládám své pokorné, uctivé poklony lotosovým nohám mého Gurupada-padmy, 

nitja-lílá pravišty om višnupády astottara-saty Šrí Šrímad Bhaktivedánty Šríly Vamana Goswámí 

Mahárádže a nitja-líly pravišty om višnupády astottara-saty Šrí Šrímad Bhaktivedánty Nárájana 

Goswámí Mahárádže. Zároveň skládám své pokorné, uctivé dandavat pranámy lotosovým nohám 

nitja-líly pravišty om višnupády astottara-saty Šrí Šrímad Bhaktivedánty Swámí Mahárádže, Šríly 

Bhakti Rakšaka Šrídhara Goswámí Mahárádže, všem vyšším oddaným, všem Vaišnavům a Vaišnavím 

a všem svým uctivým hostům. 

 

Sádhu-sanga 

Snažte se pochopit, že bez duchovního života nemáme nic víc než zvířecí život. To jediné, co zvířata, 

jako kočky, psi, ptáci a divoká zvěř, dělají, je, že spí, jí, brání se a stýkají se za účelem páření. Lidské 

bytosti také dělají to samé; toto je společné mezi nimi a zvířaty. Naše skripta vysvětlují velmi jasně 

nehorázné štěstí, které člověk má, když přijde do vědomí Krišny a praktikuje nefalšovanou oddanou 

službu. 

 

Ve Šrímad Bhagavatamu (10.51.53) je uvedeno: 

 

„Pokud, zatímco putuje v cyklu opakovaného zrození a smrti, někdo dosáhne extrémního štěstí a má 

být vysvobozen z tohoto materiálního světa, ten dosáhne společnosti sádhua, sádhu-sangy.“ 

 

Jak někdo může získat společnost sádhua (svaté osoby)? Ve skriptech je vysvětleno, že bez společnosti 

svaté osoby vám nic nemůže pomoci ve vašem duchovním životě. Takže, v knize „Bhakti-rasamrita-

sindhu Šríla Rúpa Goswámípada (čistý oddaný Krišny) říká: adan sraddha – „Mějte víru ve skripta a 

v pokyny sádhua.“ Avšak bez duchovních zbožných činností, neboli sukriti, nemůžete získat 

společnost sádhuů a pevná víra v pokyny ze skript nepřijde. Tato sukriti přichází dvěma způsoby: 

vědomě (gňata) nebo nevědomě (agňata). Pokud rozumíte slávě sádhua, gurua, šástry (posvátná 

skripta) nebo tulasí (posvátná rostlina), a sloužíte kterémukoliv z nich, tomu se říká gňata-sukriti. 

Agňata znamená „náhodou“ – když se ve vašem životě stane něco náhodou. Příkladem je, když, 

během zalévání spousty rozkvetlých květin na vaší zahradě, někdy nevědomě zalijete posvátnou 

rostlinu tulasí, která je schovaná mezi jinými rostlinami. Toto vytváří sukriti ve vašem srdci. 

 

Po mnoha životech, když vaše sukriti dospěje, vaše víra vás přenese do společnosti sádhua. Šríla 

Džíva Goswámípada tomu dává pěkný příklad. Kdysi jeden pudžárí (oddaný, který uctívá Božstvo na 

oltáři v chrámu) uctíval Thákurdžího (sanskritské jméno pro Božstvo) a obětoval lampy z ghí. Opustil 

chrámovou místnost, ale zapomněl tam lampy a nechal je uvnitř. Mezitím malá krysa vběhla do 

chrámové místnosti a, hledajíc nějakou potravu, přišla do styku s plamenem z jedné ghíové lampy. To 

plynulo z mnoha nashromážděné sukriti, tudíž v jejím následujícím životě se duše krysy narodila 

v lidském těle jako princezna. Jak jsem vysvětlil, atma (duše) vstupuje do dalšího těla po skončení 

současného těla. Dokud trpíte vaší předešlou karmou (reakcemi), musíte zůstat ve svém současném 

těle. Když vaše karma skončí, atma automaticky opustí tělo a přechází do dalšího těla nemluvněte. 

Vědomě nebo nevědomě, pokud praktikujete duchovní život, získáte pokročilejší těla a dosáhnete 

vyšších úrovní vědomí. Tímto způsobem Krišna říká Ardžunovi (žák Krišny) ve Šrímad Bhagavad-

gítě (posvátná kniha): 

 



„Dám ti bhakti-jógu, abys mohl vyvinout svůj duchovní život. Všechno pro tebe zařídím, včetně toho, 

jaké tělo dostaneš, tudíž budeš schopen dělat bhadžanu a sádhanu. 

(Bhakti-jóga = oddaná služba Krišnovi 

Bhadžana = pocity v oddané službě 

Sádhana = oddaná služba v praxi - zpívání svatých jmen, uctívání Božstev, obětování vonných 

tyčinek, květin, ghíových lamp Božstvům (ghí - přečištěné máslo), džapa meditace, atd.) 

 

Vraťme se k příběhu o kryse, tato duše vstoupila do těla malé princezny. I když jako miminko, mohla 

uctívat Thákurdžího ghíovými lampami, protože její poslední vzpomínka z minulého života přišla 

automaticky. Když její sukriti později dozrála, stýkala se s prvotřídním, vysokým sádhuem, jako 

Narada Rsi. Tato princezna nakonec dosáhla dokonalosti tím, že vstoupila na Vaikuntha-dhamu 

(duchovní planeta). 

 

sadhu-sanga sadhu-sanga sarva-sastre kaja 

lava-matra sadhu-sanga sarva-siddhi haja 

(Čaitanja Čaritámrita, Madhja-lílá, 22.054) 

 

Všechna védská zjevená písma, včetně Purán a Upanišád, opěvují společnost se sádhuem. I když 

získáte tuto společnost jen na okamžik nebo půl okamžiku, dosáhnete dokonalosti. Sádhu-sanga 

znamená důvěrně naslouchat hari-katě (příběhy o Krišnovi, nebo Bohu), provádět bhadžanu a 

sádhanu a zpívat svatá jména. Neměli byste poslouchat jedním uchem tam a druhým ven. Ti, kteří to 

dělají, jsou hloupí. Inteligentní osoba poslouchá hari-katu ušima, uchová si to v srdci a pak to 

praktikuje. Taková osoba nakonec dosáhne cíl dokonalosti.  

 

Je pravda, že posloucháte spoustu věcí, ale pokud nepraktikujete to, co slyšíte, není to dokonalý 

poslech. Například vás mohu požádat o sklenici vody. Můžete slyšet mou žádost, ale ve skutečnosti, 

pokud nepřinesete vodu, neposloucháte opravdu. Když mi správně nabídnete vodu, vaše poslouchání 

bude dokonalé. Podobně vám mohu říct, abyste zpívali svatá jména, a vy můžete slyšet má slova a 

říct, že posloucháte. Avšak doopravdy neposloucháte; jen pokud to uskutečníte nebo praktikujete, to 

je vaše dokonalé naslouchání. Nejprve naslouchání přináší poznání, nebo gňánu, jako když vás 

požádám, abyste zpívali svatá jména. Slovo vigňána znamená „realizace“. Takže gňána a vigňána, 

respektive „poznání“ a „realizace“. 

 

V šástrách se píše: 

 

gňane prajaram udapasja namanta eva 

džívanti san-mukharitam bhavadija-vartam 

sthana sthitah šruti-gatam tam-van-manobhir 

je prajaso ‘džita džito ‘py asi tais tri-lokjenu 

 

„Ti, kdo, i když zůstávají umístěni ve svých stanovených sociálních pozicích, odhodí proces 

spekulativního poznání a svým tělem, slovy a myslí vzdávají úctu popisům Tvé osobnosti a činnostem 

tím, že věnují své životy těmto povídkám, zajisté dobyjí Tvoje panství, ačkoliv jsi jinak nikým 

nedobytný mezi třemi světy.“ (Šrímad-Bhagavatam 10.14.3)  

 



Vzdát se spekulativního poznání znamená věnovat pozornost jen hari-katě od sádhua a praktikovat 

svou sádhanu a bhadžanu. Nebuďte hlupáci; naslouchejte a praktikujte. 

 

Moudrý a hloupý 

Kdysi jeden tantrik (člověk provádějící tantru), který pil alkohol, chodil na hřbitovy shánět lebky, 

zpíval spoustu druhů manter, hypnotizoval lidi a dělal další podobné věci, přišel na shromáždění 

velkého krále, který se jmenoval Vikramaditja. Na tomto shromáždění bylo spousta inteligentních lidí. 

Tantrik držel v ruce lebku a zeptal se: „Můžete mi říct, zda je tato lebka člověka inteligentního nebo 

hloupého?“ Nikdo z přítomných neodpovídal, jelikož si mysleli, „Jaký blázen by přinesl lebku ze 

hřbitova na naše shromáždění a ptal se na takovou otázku?“ Když tantrika nikdo nebral vážně, velmi 

se rozhněval a všechny proklel. 

 

V tu chvíli král Vikramaditja uklidnil tantrika a řekl mu: „Prosím, počkej pět minut. Velmi inteligentní 

člověk je na cestě sem a dá ti správnou odpověď na tvou otázku.“ Pak přijel velký učenec Kalidasa a 

tantrik mu položil tu samou otázku. Kalidasa odpověděl: „Odpověď je prostá.“ Tantrik se rozhněval, 

pohrdaje jím: „Tolik inteligentních lidí na tomto shromáždění mi nedokázalo odpovědět; jak můžeš 

říct, že ta odpověď je prostá?“ Kalidasa pokračoval: „Někdo mi, prosím, přineste kus stébla z koštěte.“ 

Pak Kalidasa strčil jeden konec stébla do jedné ušní dírky v lebce, protáhl ho a vytáhl druhou stranou. 

Řekl: „Teď už rozumíš?“ Tantrik odpověděl: „Ne, nerozumím.“ Kalidasa pak odpověděl: „Tato lebka 

byla hlupákova, a pokud to nepochopíš, znamená to, že jsi tak hloupý, jako ta lebka! Hlupáci berou to, 

co slyší, jedním uchem tam a druhým ven, ale inteligentní lidé přemýšlejí o tom, co slyší a uchovají si 

ty myšlenky v hlavě.“ 

 

Je to jako když velký vědec Isaac Newton objevil zákon gravitace. Když jako malý kluk, asi pět nebo 

šest let starý, seděl večer sám pod jabloní, všiml si, jak zralé jablko padá dolů. Pomyslel si: „To zralé 

jablko spadlo přímo na zem. Proč spadlo přímo na zem a ne doleva nebo doprava?“ Přemýšlel o tom 

spoustu let. Vy také všechno pozorujete a každý den vidíte, jak se dějí různé podobné věci, jako že 

manga a další věci spadnou přímo na zem. Avšak nepřemýšlíte o tom tak pečlivě, jako Newton. I 

když jako malý kluk, hloubal o tom a po mnoha letech výzkumu objevil zákon přitažlivosti. Ti, kteří 

se pečlivě dívají a slyší, si všechno to, co vidí a slyší, pamatují a bádají o tom. Pokud jste skutečně 

inteligentní, můžete se snažit pochopit, jak vše funguje, kdo jste a proč jste sem do tohoto materiálního 

světa přišli. Takové myšlení přijde k inteligentnímu člověku automaticky. 

 

Ve skutečnosti nejste toto tělo. Jste duše, která sídlí v tomto těle a díky ní funguje. Když duše odejde 

z těla, tělo zůstane nečinné. 

 

Existuje pět hmotných prvků v těle: země, voda, oheň, vzduch a éter nebo vesmír. Tyto prvky se 

pomalu oddělují z těla, když z něho duše odejde. To je pravda; po pár měsících už neexistuje žádné 

tělo. 

 

Možná, že jste něco takového už viděli. Když pes zemře na ulici a jeho tělo tam zůstane, pokud 

tamtudy projdete každý den, všimnete si, že tyto elementy postupně odcházejí z mrtvého těla. Po 

určité době tělo zcela zmizí a nezbyde nic jiného, než kosti. Asi za rok zde není žádné známky po těle. 

 



Zatímco atma přebývá v těle, je schopné mluvit, jíst, spát, hádat se, bránit se a dělat spoustu dalších 

činností. Takže se snažte pochopit, co je duše a co je přirozeností duše. Toto je duchovní věda – pečlivě 

zkoumat věci. 

 

Tajemství duše 

Zpíváním svatých jmen Pána si uvědomíte povahu duše. Skutečně nemůžete poznat tajemství duše, 

aniž byste to dělali: 

 

bhadžahu re mana šrí nanda-nandana abhaja-čaranaravinda re 

durlabha manava-džanama sat-sange taroho e bhava-sindhu re 

sita atapa bata barisana e dina džamini džagi re 

biphale sevinu krpana duradžana čapala sukha –laba lagi‘ re 

e dina, jaubana, putra, paridžana ithe ki ače paratiti re 

kamala-dala-džala, džívana talamala bhadžahu hari-pada niti re 

sravana, kirtana, smarana, vandana pada-sevana, dasja re 

pudžana, sakhi-džana, atma-nivedana govinda-dasa-abhilasa re 

 

V této písni autor Govinda dása říká: „Ó má mysli, vždy uctívej lotosové nohy Krišny, který je synem 

Nandy Mahárádže.“ Abhaja-čaranaravinda re: „Pokud přijmeš útočiště u lotosových nohou Krišny, 

budeš osvobozen od všech obav.“ Durlabha manava-džanama sat-sange: „Tento lidský život je velmi 

vzácný.“ 

 

Snažte se pochopit, že není jednoduché získat lidské tělo. Po projití všech 8,4 milionů životních druhů 

nám Pán dal toto lidské tělo. Toto všechno jste zapomněli, ale je to pravda. Iluzorní síla Pána, mája, je 

velmi mocná a díky ní zapomenete poznání o formách živých bytostí. Mnoho životů jste putovali 

v koloběhu zrození a smrti, trpěli různými druhy úzkosti. Takže tento lidský život je velmi vzácný. 

Proto byste neměli ztrácet čas. Od nynějška, využívaje tohoto lidského těla, byste měli zpívat svatá 

jména a být šťastní.  

 

Ve vašich předešlých tělech koček, psů a dalších zvířat jste nemohli zpívat svatá jména a provádět 

bhadžanu a sádhanu (oddanou službu Pánu). Pouze lidské bytosti mohou rozlišovat dobré od špatného. 

Pán nám dá do našeho mozku tu moc rozlišovat. Tento lidský život je ten nejlepší život, protože tím, 

že správně použijete své tělo, můžete přemoci svou mysl. 

 

Trpíme naší předešlou karmou. Čáry na našich dlaních vám to říkají, protože tyto čáry přesně 

prozradí plody vašich předchozích aktivit. V tomto lidském životě také můžeme vytvořit novou 

karmu. Tomu se říká karma-čakra, nezastavitelný koloběh zrození a smrti. 

 

Avšak pokud zpíváte svatá jména, celá vaše karma bude zničena: 

 

HARÉ KRIŠNA HARÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARÉ HARÉ 

HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ 

 

 

 



Ve Šrí Šikšáštakamu, verš druhý, Šrí Čaitanja Maháprabhu (Zlatý avatár, Sám Krišna) uvádí: 

 

namnam akari bahudha nidža-sarva-šaktis 

tatrarpita nijamitah smarane na kalah 

etadrsi tava krpa bhagavan mamapi 

durdaivam idrsam ihadžani nanuragah 

 

Neexistují žádná pravidla a předpisy ve zpívání svatých jmen. Měli byste zpívat svatá jména 

kdykoliv, protože Pán vložil všechnu Svou sílu do Svých jmen. Svatá jména můžete zpívat, zatímco 

jíte, ležíte, nebo kdykoliv jindy: 

 

HARÉ KRIŠNA HARÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARÉ HARÉ 

HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ 

 

Čtyři regulativní principy včetně vegetariánství 

Zvířata nedodržují žádná pravidla, ale v šástře je řečeno, že lidské bytosti by měly následovat čtyři 

základní principy, aby se staly skutečnými, civilizovanými lidskými bytostmi, a zpívat svatá jména. 

Podle těchto principů by člověk neměl jíst maso, neměl by pít alkohol nebo brát omamné látky, neměl 

by hazardovat a věnovat se nedovolenému sexu. Toto je proces života ve vysokém stavu vědomí. 

 

Stát se vegetariánem znamená mít soucit se všemi ostatními živými bytostmi. Člověk by si neměl 

myslet, že všechno, co je stvořeno, je stvořeno pro jeho vlastní potěšení. 

 

Bůh stvořil trávu, tak jako krávy, které jedí trávu. Bůh stvořil divokou zvěř, tak jako lva, který jí 

vysokou zvěř. Bůh stvořil krávy a lidské bytosti, ale to neznamená, že lidské bytosti by měly jíst 

krávy. 

 

Lidské bytosti mohou pít kravské mléko, ale někteří lidé si myslí, že mohou také hovězí maso. Takoví 

lidé si neuvědomují, že krávy jsou jako naše matka, která nám dává své mateřské mléko, aby nás 

živila. V dnešní době lidé pijí kravské mléko a jedí maso z krav. Měli byste ukázat soucit s matkou a 

nezabíjet ji, stejně tak byste měli ukázat soucit s kravami. 

 

Pán stvořil spoustu druhů ovoce, obiloviny a ořechy, takže není nutné, abyste jedli maso. Jen zpívejte 

svatá jména a ukažte soucit se všemi živými bytostmi, pak váš život bude úspěšný. 

 

Snažte se chovat lásku a náklonnost ke každému, včetně manžela, manželky a dětí, stejně jako ke 

všem zvířatům, jako jsou kočky, psi a krávy. Měli byste milovat všechny, protože je to nedostatek 

lásky a náklonnosti, který lidi nutí zabíjet a jíst zvířata – to je to, co dělají řezníci. Stejná duše, která 

přebývá ve vašem srdci, v srdci vaší matky a v srdcích vašich dětí, je uvnitř srdce krav a psů. Věda 

toto, jak je někdo může jednoduše zabít? Kdyby někdo zabil vašeho syna, necítili byste bolest? 

 

Takže jak je pro vás možné tolerovat zabíjení malého telátka pro telecí maso? Nikdo nemá právo 

zabíjet kohokoliv jiného, ať už člověka nebo zvíře. Tento druh lásky je v našich životech nezbytný. 

Všechny živé bytosti chtějí lásku. Kdo nechce lásku? Ti, co chovají domácí mazlíčky, jim dávají obživu, 



potravu a lásku. Teď je čas dát nějakou lásku a náklonnost také kravám. Krmí nás mlékem ze svých 

vemen, dávají nám lásku. 

 

Pán Krišna vysvětluje, že existují tři druhy jídel: sattvické, radžasické a tamasické. Sattvické jídlo je jídlo 

v kvalitě dobra, jako ovoce a mléko. Tyto věci můžete obětovat Pánovi a pak se stanou maháprasádam 

(posvátné jídlo). Tamasické poukazuje na jídlo v kvalitě nevědomosti, jako maso a alkohol. Tyto věci 

nemůžete obětovat Pánovi, protože je nepřijme. Ve Šrímad Bhagavad-gítě Krišna říká: „Pánovi bys 

neměl obětovat tamasické jídlo, jídlo v kvalitě nevědomosti.“ To znamená, že Pán přijímá pouze 

sattvické jídlo jako rýže, dál a čapátí (obilné placky).  

 

V tomto zrození bychom se měli dotazovat a zkoumat lidský život. Nezáleží na tom, zda jste doktor, 

právník, student nebo v domácnosti – můžete provádět bhadžanu a zpívat svatá jména: 
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Patříte Krišnovi 

Vaišnavové (oddaní Krišny) vždy nosí řetízek z tulasí, což znamená, že patříme Krišnovi. 

 

Existují dva druhy psů: pouliční, nebo zatoulaný pes, a psí mazlíček. Pokud má člověk psího 

mazlíčka, dá mu lásku a náklonnost, jídlo a spoustu dalších věcí. Vezme psa na vodítko, když ho jde 

vyvenčit. Ten pes patří majiteli. Na druhé straně o psa z ulice se vlastně nikdo nezajímá. Pokud přijde 

k vám domů, možná mu dáte nějaké jídlo, ale pak ho pustíte ven. Nikdo nelíbá pouličního psa, 

protože když se to pokusíte udělat, může vás kousnout. 

 

Stejně tak šástry vysvětlují, že ti, kteří nosí řetízek z tulasí, patří Pánovi a On se o ně stará. Ti, kteří 

žádný nenosí, patří máji (iluze) a Majá-déví (doslova „Paní Iluze“) je věčně kouše. Takže nenoste jen 

zlaté řetízky, ale noste také tulasí-malu! To znamená, že se snažíte patřit Bohu (G-O-D), ne psu (D-O-

G). Ať se z vás nestane pouliční pes, protože máte patřit Bohu. Mohu vám dát řetízek z tulasí, pokud 

chcete. Jste inteligentní lidé a tímto způsobem bude váš život úspěšný. 

 

Rozvíjení soucitu 

Jednou nějací lidé vařili maso na Silvestra a jejich dům vypadal jako hřbitov se spoustou mrtvých 

zvířecích těl. Byl jsem ve vedlejším domě a viděl jsem, jak spousta lidí vchází na zahradu, pijí alkohol 

a dávají mrtvá kuřata na rožeň, jen, aby se nakrmili. Ta zahrada byla plná kouře a ve vzduchu byl 

odporný zápach. 

 

Toto je morbidní život, protože takoví lidé nemají žádný soucit. Měli byste se snažit být dokonalými 

lidskými bytostmi. Se soucitem k celé společnosti. Proto zpíváme svatá jména, dodržujeme čtyři 

usměrňující zásady a nosíme tulasí-malu. Naslouchejte těmto poučením ušima, uchovejte si je v srdci a 

praktikujte je! 
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*Za jakékoliv chyby jsou odpovědni překladatelé.  

Všechna sláva Šrílovi Gurudévovi!* 

 

Poprvé vytištěno červenec-srpen 2013, 200 kopií 

 

Více na: www.jaygurudev.org 

 

 

 

 

 

 

 


