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ÚVOD

G

BC vydalo důležitý dokument nazvaný „Šríla Prabhupád:
Zakladatel-Áčárya ISKCONu“ (dale jen „SPFAI“).
Příprava dokumentu zabrala více než 6 let a GBC rozpoznajíce
jeho důležitost, označilo dokument již na jeho obálce jako
„Základní dokument GBC“. Byl vytištěn jako kniha v ISKCON
GBC Press, masově rozdáván účastníkům Mayápurského festivalu v roce 2014 a také rozsáhle inzerován online. Navíc byla
vydána specifická GBC rezoluce propagující tuto knihu, která
vyzývá, aby všechny www stránky všech projektů ISKCONu
měly link-odkaz na tuto knihu, jelikož:
„to, že bude kniha široce dostupná, je důležité pro budoucnost ISKCONu, jelikož ustanovení posice Šríly
Prabhupády jako Zakladatel-Áčárya bude prospěšné
pro následující generace oddaných“.
(GBC rezoluce 310, 2014)

A GBC rezoluce 323, 2014 říká, že „ toto je pro ISKCON
historický text“.
Tento dokument předkládá definitivní a oficiální stanovisko
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k posici Šríly Prabhupády v ISKCONu:
„Tato práce, Šríla Prabhupád: Zakladatel-Áčárya
ISKCONu, kterou napsal Ravindra Svarůpa Dása, je
oficiálně schválená Řídící radou ISKCONu (GBC).
[…] Porozumění tomu jakým způsobem je Šríla
Prabhupád v centru našich životů a v naší společnosti
a to jak poznat jak ho udržovat v této esenciální roli,
je účelem tohoto textu.“
(Výkonný výbor GBC, SPFAI, str. 9)

V následujících kapitolách demonstrujeme, že závěry
předkládané ve SPFAI potvrzují posici ISKCON Revival
Movement („IRM“) (Hnutí za obnovu původního ISKCONu),
že posice Šríly Prabhupády po jeho fyzickém odchodu by měla
zůstat nezměněna.Tyto závěry přichází přímo z pokynů Šríly
Prabhupády, tak jak jsou citovány ve SPFAI a rovněž také z
toho jak SPFAI vysvětluje, co tyto pokyny od Šríly Prabhupády
znamenají; a proto jsou vskutku definitivní. Tudíž zde máme
vyjímečnou situaci, že GBC vydalo pro ISKCON definitivní
„historický“, „základní dokument“, který dochází k závěru, že
Šríla Prabhupád by měl pokračovat v tom zaujímat posici v
ISKCONu jako jeho dikša (zasvěcující) guru.V citacích, které
prezentujeme ze SPFAI, jsou, pokud není uvedeno jinak,
všechna zvýraznění přidána.
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ZAKLADATEL-ÁČÁRYA:
DŮKAZ NEMĚNNOSTI

V

elice brzy poté co byl založen ISKCON v roce 1966, Šríla
Prabhupád ustanovil svou posici v ISKCONu, jako jeho
Zakladatel-Áčárya:
„V druhém a čtvrtém čísle Back to Godhead (datované
12. září 1966 a 15. prosince 1966 -takto uvedeno, podle
SPFAI) je na vnitřní straně obálky zobrazena téměř
přes polovinu strany fotografie Šríly Prabhupády.
[…] V prostoru nad každou z fotografií stojí tato slova:
JEHO BOŽSKÁ MILOST

A níže:
SWAMI A.C.BHAKTIVEDANTA
ZAKLADATEL ÁČÁRYA
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI PRO VĚDOMÍ KRŠNY, INC.

[…] Poté, v Back to Godhead č.36 (později v roce 1970)
nacházíme start regulérní standardní presentace Šríly
Prabhupády, kterou jsme zvyklí vídat dnes-a která
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má svůj prototyp ve dvou úplně prvních vydáních
Back to Godhead- velká fotografie nad jeho jménem a
posicí, která je popsána plně:
JEHO BOŽSKÁ MILOST A.Č. BHAKTIVÉDANTA SWAMI
PRABHUPÁD
ZAKLADATEL-ÁČÁRYA MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI PRO
VĚDOMÍ KRŠNY“.

(SPFAI, str.72-73)

Tento titul Zakladatel-Áčárya sloužil pro označení skutečné
posice, kterou Šríla Prabhupád tehdy zaujímal:
„Je to právě tento titul „Zakladatel-Áčárya“, který
oznamuje jedinečné důvěrné spojení trvající mezi
Šrílou Prabhupádou a ISKCONem.“
(SPFAI, str.30)

„„Zakladatel-Áčárya“—tato spojená anglicko-sanskritská hybridní složenina—je specifický termín,
který si Šríla Prabhupád oblíbil pro označování jeho
posice ve vztahu k ISKCONu.“
(SPFAI, p. 32)

Šríla Prabhupád dále ustanovil, že zde nebude žádná změna
v jeho posici v ISKCONu, v posici, která je označena titulem
Zakladatel-Áčárya, společně s tímto titulem, pokračuje Šríla
Prabhupád v přesně stejné posici jako Zakladatel-Áčárya
ISKCONu, po celou dobu existence ISKCONu:
„Šríla Prabhupád ukázal velký zájem o to, že jeho
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posice jako Zakladatel-Áčárya ISKCONu bude vždy
prominentně rozpoznávána. On nařídil, že ve všech
jeho knihách bude na titulní straně a na obálce zobrazeno jeho plné jméno “Jeho Božská Milost Á.Č.
Bhaktivédanta Swámi Prabhupád,“ společně s
„Zakladatel-Áčárya Mezinárodní společnosti pro
vědomí Kršny“, což má být umístěno hned po jménem.
Podobně on nařídil, že „Zakladatel-Áčárya: Jeho
Božská Milost Á.Č. Bhaktivédanta Swámi Prabhupád“
se bude objevovat přímo pod „Mezinárodní společnost
pro vědomí Kršny“ na všech oficiálních dokumentech
ISKCONu, na hlavičkovém papíru veškeré oficiální
korespondence, ve všech publikacích a nápisech. Tímto
a dalšími způsoby bude speciální, důvěrné spojení Šríly
Prabhupády s ISKCONem, vždy uznáváno.“
(SPFAI, str. 27)

„Můžeme také vidět, jak Šríla Prabhupád zcela
konkrétně chtěl, aby jeho posice v ISKCONu, byla
vždy označována tímto přesným titulem „ZakladatelÁčárya“.“
(SPFAI, p. 30)

Za účelem toho ustanovit tento závěr, že zde nebude žádná
změna ohledně posice Šríly Prabhupády jako ZakladatelÁčárya ISKCONu po celou dobu existence ISKCONu, SPFAI
cituje následující dopis Šríly Prabhupády na straně 29:
„náš systém je, dávat jméno Zakladatel-Áčárya Jeho
Božská Milost Á.Č. Bhaktivédanta Swámi Prabhupád
13

na všechny registrační dokumenty, a také na všechny
dopisní papíry, knihy a publikace.“
(Dopis Šríly Prabhupády pro Deoji Punja, 13/11/1974)

A následující dokument, který „Schválil: Á.Č. Bhaktivédanta
Swámi Prábhupád Zakladatel-Áčárya“ a který spolu-podepsali
dva členové GBC, potvrzuje ten stejný bod, nevyvratitelným a
důrazným způsobem:
„Je deklarováno, že Jeho Božská Milost Á.Č. Bhaktivédanta Swámi Prabhupáda je Zakladatel-Áčárya
ISKCONu (Mezinárodní společnosti pro vědomí
Kršny). On je nejvyšší autoritou ve všech ohledech pro
tuto společnost. Jeho posice nemůže být okupována
kýmkoliv dalším a jeho jméno a titul se musí objevovat na všech dokumentech, v záhlaví všech dopisů, v
publikacích a budovách této společnosti.“
(Nejvyšší důležitost, Dodatky k registračním dokumentům,
22/7/1974)

Tudíž bylo nařízeno, že všechny trvalé aspekty ISKCONu,
jako jsou jeho registrační dokumenty, budovy a publikace budou vždy označovat, že posice Šríly Prabhupády v ISKCONu
bude vždy taková, že je jeho Zakladatel-Áčárya.
Proto, zde nemůže být žádný spor, a také, jak jsme právě
viděli, se GBC nepře o to, že by Šríla Prabhupád měl být vždy
na přesně té stejné posici v ISKCONu jako jeho ZakladatelÁčárya, s žádnou změnou v této posici po tak dlouhou dobu,
jak bude ISKCON existovat.
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Proto, shrňme tyto závěry učiněné výše:
1) Posice Šríly Prabhupády v ISKCONu je označena titulem
Zakladatel-Áčárya.
2) Tento titul byl ustanoven Šrílou Prabhupádou v ISKCONu
od roku 1966 a dál.
3) Tento titul a tudíž i posice Šríly Prabhupády v ISKCONu,
zůstávají neměnné po celou dobu existence ISKCONu.
4) A tak posice Šríly Prabhupády v ISKCONu by vždy měla
být ta stejná jako ta posice, kterou on měl v ISKCONu od roku
1966 a nadále.
Toto zcela popisuje to paradigma, že ta posice Šríly
Prabhupády v ISKCONu, kterou on měl, když byl ISKCON
založen, tj. když byl Šríla Prabhupád přítomen, by měla trvat
po celou dobu existence ISKCONu, tj. dokonce i po jeho
odchodu a to beze změny.Toto paradigma, známé jako princip
„beze změny“, perfektně shrnuje filosofickou posici IRM a je
sumarizováno v IRM publikaci nazvané „Žádná změna v paradigma ISKCONu“—publikace je dostupná ke čtení na adrese:
www.iskconirm.com/nochange. A opravdu se rezoluce GBC
odkazují na presentaci „beze změny“, která jim byla přednesena
na základě této publikace (tuto posici IRM onálepkovalo GBC
jako „ritvikismus“):
„Jelikož GBC rada znovu důkladně zvážila tuto
záležitost ohledně ritvikismu […] a 9. února 1966
důkladně vyslechla celou záležitost osobně obhajo15

vanou Adridharanem Prabhu, […] pod názvem „tradice“ a „beze změny.““
(GBC rezoluce 301,1999)

Nicméně, jak jsme viděli výše, toto GBC nyní přijalo že: a)
posice Šríly Prabhupády v ISKCONu je označena titulem
Zakladatel-Áčárya; b) tato posice byla ustanovena roku 1966 a
dál; a c) Šríla Prabhupád by vždy měl pokračovat v držení této
posice v ISKCONu—beze změny.
Proto pro rozhodnutí toho, jakou posici by měl Šríla
Prabhupáda držet v ISKCONu dnes a vždy stačí jednoduše
zkopírovat tu posici, kterou on již v ISKCONu držel od roku
1966 a dál beze změny. A je zaznamenanou věcí—jak potvrzuje tísíce jeho žáků—že ta posice, kterou Šríla Prabhupád měl
v ISKCONu od roku 1966 dál a která je ztělesněna titulem
Zakladatel-Áčárya, je mimo jiné věci i to, že jednal jako jediný
dikša guru ISKCONu:
„Já jsem duchovním mistrem této instituce a od všech
členů této společnosti se předpokládá, že jsou moji
žáci. Oni následují pravidla a regulace, o které jsem je
požádal, aby je následovali a oni jsou mnou zasvěceni
duchovně.“
(Šríla Prabhupád radio interview, 12/3/1968)

„Všichni tito GBC by měli být instruující guruové. Já
jsem zasvěcující guru a vy by jste měli být tímto instruujícím guruem tím, že budete učit to, co já učím a
dělat to, co já dělám.“
(Šríla Prabhupád dopis, 4/8/1975)
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Toto je nesporný a historický fakt, který SPFAI také uznává:
„Nicméně dokud byl Prabhupáda přítomný jako jediný áčárya a dikša guru, struktura nezbytně zůstávala
v embryonální podobě, […] V průběhu Prabhupádovy
projevené přítomnosti, samotnou povahou situace,
GBC nemohlo přímo převzít plně svou roli jako
„nejvyšší řídící autorita,“ a Prabhupáda zůstával jediným guruem,“
(SPFAI, p. 23)

Tudíž, v souhrnu: Posice Šríly Prabhupády v ISKCONu je
označována titulem Zakladatel-Áčárya, byla ustanovena v roce
1966 a dál, a zůstává nezměněna po celou dobu existence
ISKCONu. Tato posice zahrnuje jednání jako dikša guru
ISKCONu, a proto, tato posice společně s jakoukoliv další
posicí, kterou Šríla Prabhupád v ISKCONu měl, by měla
pokračovat beze změny po celou dobu existence ISKCONu.
Tento závěr je sumarizován v diagramu na následující straně.
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POZICE ŠRÍLY PRABHUPÁDY JAKO
ZAKLADATEL-ÁČÁRYA ISKCONU
Úplná pozice Šríly Prabhupády v ISKCONu je
označena titulem Zakladatel-Áčárja

Sám Šríla Prabhupád se ustanovil ZakladatelemÁčárjou ISKCONu od roku 1966 a dál

Šríla Prabhupád ustanovil, že on vždy bude
Zakladatelem-Áčárjou ISKCONu

Posice Šríly Prabhupády v ISKCONu tudíž zůstává
nezměněna od pozice, kterou měl, když byl fyzicky přítomný

Pozice Šríly Prabhupády jako dikša gurua ISKCONu od roku
1966 a dál tudíž také zůstává nezměněna
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ZAKLADATEL-ÁČÁRYA:
DŮKAZ DEFINICE

P

ředchozí kapitola dokumentovala, že posice Šríly Prabhupády v ISKCONu byla označena titulem ZakladatelÁčárya a že tento titul—a proto i pozice Šríly Prabhupády v
ISKCONu—by měly zůstat stejné po celou dobu existence
ISKCONu. Proto by měla zůstat nezměněna i původní pozice
Šríly Prabhupády jako jediného dikša gurua ISKCONu.V této
kapitole budeme dokumentovat, jak je samotný titul ZakladatelÁčárya ve skutečnosti definován Šrílou Prabhupádou a GBC
tak, aby zahrnoval pozici Šríly Prabhupády jako dikša gurua
ISKCONu.
Původně se sám Šríla Prabhupád označoval pouze jako
Áčárya ISKCONu:
„Hned po založení ISKCONu v roce 1966, popisuje
osobní ISKCONský hlavičkový papír Šríly Prabhupády jeho pozici jednoduše jako „Áčárya: Swámi A.Č.
Bhaktivedanta.“
(SPFAI, str. 71)
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„Zakladatel“ bylo později přidáno, aby označovalo, žeon
byl obojí Zakladatel a Áčárya ISKCONu:
„Tudíž by měl být otevřený účet a šeky by měly být
koncipovány tak, aby měly dva podpisy. Jeden z
podpisů musí být můj a tato ostatní jména by měla
být také registrována: Jayapataka Swámi, Ačyutananda Swámi a Madhudvíša Swámi (Zakladatel a
Áčárya, prezident, sekretář a pokladník v tomto
pořadí.) Tato čtyři jména by měla být registrována.“
(Šríla Prabhupád dopis, 27/11/1970)

„v této zemi jsem registrovaným imigrantem jako
Zakladatel a Áčárya registrované Mezinárodní
společnosti pro vědomí Kršny.“
(A.Č. Bhaktivedanta Swami Mayápur-Vrindávan Trust Fund
Zakládající listina, MVTF Zakládající listina 7/1971)

„Tímto se potvrzuje, že p. Brent Selden, jehož
zasvěcující jméno je Sudáma dás Gosvámí, je presidentem našeho Centra v Honolulu, a proto je autorizován nakládat s majetkem a pozemky ve vlastnictví ISKCONu.
S pozdravem,
A.Č. Bhaktivedanta Swámi
Zakladatel a Áčárya, Mezinárodní společnosti pro
vědomí Kršny.“
(dopis Šríly Prabhupády, 21/4/1974)
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Nicméně pro běžné používání v ISKCONu bylo „a“ nahrazeno pomlčkou, což vytvořilo složeninu ze dvou slov ve zkrácené podobě, takže ze Zakladatel a Áčárya se stalo ZakladatelÁčárya:
„Prabhupáda považoval označení „áčárya“ použité
osamoceně, za neadekvátní a dokonce urážlivé.
Preferoval používání tohoto přesného anglicko-sánskrtského hybridně složeného slova. […] ”ZakladatelÁčárya“ - toto pomlčkou spojené anglicko-sánskrtské
hybridní sousloví“.
(SPFAI, str. 30 a 32)

Tudíž, Šríla Prabhupád ve skutečnosti měl dva tituly. On byl
obojí, Zakladatel a Áčárya ISKCONu. A každý z těchto titulů
má svou vlastní konkrétní důležitost a význam:
„Jako Zakladatel-Áčárya má Šríla Prabhupád v
ISKCONu unikátní postavení. Tomu potřebujeme do
hloubky porozumět. Jako áčárya, je jeho ukázkový
osobní charakter modelem a normou pro všechny
oddané v ISKCONu. Jako zakladatel, jsou jeho osobní standardy a principy jednání, jeho specifický
duch nebo „nálada“, brané jako sociální model a forma v organizaci, kterou vytvořil.“
(SPFAI, str. 30)

Význam prvního titulu, „Zakladatel“, je velice jasnýjednoduše to znamená, že Šríla Prabhupád „založil“ ISKCON:
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Kern: „Původ této skupiny, odkud...? Kdo byl původním
zakladatelem, Vaše Excelence? Původní zakladatel této
skupiny?“
Šríla Prabhupád: „Které skupiny?“
Kern: „Této skupiny, vaší skupiny, Kršna hnutí.“
Šríla Prabhupád: „Já jsem zakladatelem, já jsem zakladatelem.“
Kern: „Vy jste to založil.“
Šríla Prabhupád: „V roce 1966.“
(Konverzace, 15/6/1976)

A opravdu, SPFAI nijak zvlášť nerozebírá zjevný význam
slova „Zakladatel“ jako část titulu Zakladatel a Áčárya
(Zakladatel-Áčárya). Nicméně SPFAI velice obšírně rozebírá
význam a definici slova „Áčárya“, druhou část titulu Zakladatel
a Áčárya. Říká se zde, že tato část titulu Zakladatel a Áčárya,
slovo „Áčárya“, znamená dikša guru:
„Áčárya, neboli slovy Prabhupády, „transcendentální
profesor duchovní vědy,“je odlišného druhu od
současných moderních akademiků. Tento transcendentální profesor přijímá ochranu nad žáky a poté co
je zasvětí do jejich duchovních studií, důkladně je
školí ve védském poznání a trénuje je podle jím
předepsaných regulací a disciplín.“
(SPFAI, str. 30)

Pro doložení tohoto bodu jak je vidět výše, SPFAI nabízí
poznámku pod čarou č.3. Tato poznámka pod čarou odkazuje
22

na Šrí Čeitanja Čaritámritu, Adi-líla, 1.46, výklad. A vskutku,
když prozkoumáme tuto referenci, nacházíme ještě více podrobné vysvětlení toho, jak titul Áčárya obsahuje roli jednající
jako dikša guru:
„Duchovní učitel je také nazýván áčárya, neboli transcendetální profesor duchovní vědy. Manu-samhita
(2.140), vysvětluje povinnosti áčárji, popisujíce to, že
pravý duchovní mistr přijímá starost o své žáky, učí
je védskému poznání se všemi jeho spletitostmi a udílí
jim jejich druhé zrození. Obřad prováděný k zasvěcení
žáka do studia duchovní vědy, se nazývá upaniti, neboli činnost přivádějící člověka blíže k duchovnímu
mistru. […] Ve Váyu Puráně je áčárya definován jako
někdo, kdo zná význam celé védské literatury,
vysvětluje účel Véd, řídí se jejich předpisy a nařízeními,
a učí své žáky jednat stejným způsobem.”
(Čč., Adi-Líla, 1.446)

Tudíž SPFAI explicitně souhlasí s tím, že význam této
„Áčárya“ části titulu Zakldatel a Áčárya, který má Šríla
Prabhupád v ISKCONu, zahrnuje jeho jednání jako dikša guru
zasvěcující žáky prostřednictvím upaniti. SPFAI dále potvrzuje, že Áčárya znamená ten, kdo interakčně jedná s těmi, kteří
ho následují prostřednictvím upaniti, což, jak jsme právě viděli,
znamená zasvěcování žáka do studia duchovní vědy:
„Áčárja má pak množství prostředků k tomu, přivést
vnímavé studenty blíže k němu (upaniti) a naplnit je a
oživit svým vlastním duchem a náladou, zplnomocnit
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je svým poznáním a realizací.“
(SPFAI, p.32)

A jak jsme viděli v předchozí kapitole, Šríla Prabhupáda
bude pokračovat v tom, že vždy bude mít tento titul Áčárja (a
Zakladatel), po celou dobu existence ISKCONu. To znamená,
že on bude pokračovat v jednání jako Áčárja ISKCONu, tj.
dikša guru, po dobu existence ISKCONu—jak zde potvrzuje
Základní dokument GBC—SPFAI.
Navíc, v definici áčárji, kterou udává SPFAI a verš z
Čeitanja-čaritámrity, na který nás SPFAI odkazuje, se říká, že
áčárja je ten, jehož „předepsané regulace a disciplínu“ a „pravidla a regulace“ jeho žáci následují. To zcela odpovídá definici,
ve které Šríla Prabupád sám sebe označuje dikša -guruem
ISKCONu, kterou jsme již také citovali v předchozí kapitole:
„Ano, já jsem duchovním učitelem této instituce a o
všech členech společnosti se předpokládá, že jsou moji
žáci. Oni následují pravidla a regulace, o které jsem je
požádal, aby je následovali a oni jsou mnou zasvěceni
duchovně.“
(Šríla Prabhupád radio interview, 12/3/1968)

Tudíž, SPFAI souhlasí s následujícími závěry:
1) Šríla Prabhupád se ustanovil Zakladatelem a Áčárjou
ISKCONu (Zakladatel-Áčárya).
2) Jako Áčárya ISKCONu, Šríla Prabhupád jedná jako
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ISKCONský dikša guru.
A z předchozí kapitoly:
3) Šríla Prabhupád zůstane Zakladatelem a Áčáryou
(Zakladatel-Áčárya) po celou dobu existence ISKCONu.
Proto Šríla Prabhupád bude dikša guru (Áčárya) ISKCONu,
po tak dlouhou dobu, po jakou bude ISKCON existovat. Vše
potvrzeno přímo Zakládním dokumentem GBC, který samo
GBC vydalo!
Tyto závěry jsou sumarizovány v diagramu na následující
straně.
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VÝZNAM TITULU ŠRÍLY
PRABHUPÁDY ZAKLADATEL-ÁČÁRYA

Titul Zakladatel-Áčárya

Zakladatel a Áčárya ISKCONu

Áčárya ISKCONu znamená Dikša Guru ISKCONu

Šríla Prabhupád bude vždy
Zakladatel-Áčárya ISKCONu

Tudíž, Šríla Prabhupád bude vždy
Dikša Guru ISKCONu
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ZAKLADATEL-ÁČÁRYA:
DŮKAZ FUNKCE

P

ředchozí dvě kapitoly ustanovily, že to, že GBC přijalo
permanentní neměnnou pozici Šríly Prabhupády jako
Zakladatel-Áčárya ISKCONu, a rovněž také přijalo definici
titulu Zakladatel-Áčárya, znamená, že Šríla Prabhupád také
zůstane dikša guruem ISKCONu, po tak dlouhou dobu, po jakou bude ISKCON existovat. SPFAI také popisuje, jak bude
Šríla Prabhupád pokračovat ve své funkci prakticky v dnešním
ISKCONu a toto znovu ustanovuje, že Šríla Prabhupád
pokračuje v tom, že jedná, jako dikša guru ISKCONu.
SPFAI vysvětluje, že Šríla Prabhupád bude pokračovat v
tom, že zůstane přítomný v ISKCONu prostřednictvím toho,
jak budou všichni pokračovat v následování jeho pokynů jako
jeho žáci. Za tímto účelem se SPFAI odkazuje na pokyny Šríly
Prabhupády, vztahující se k tomuto námětu:
„Šríla Prabhupád zůstává přítomný. ⃰ Když byl Šríla
Prabhupád mezi námi, požehnal nás jasnými pokyny,
pro udržování našeho sdružování se s ním v průběhu
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jeho budoucí fyzické nepřítomnosti. Tyto pokyny
nálézáme důkladně vyložené ve čtvrtém zpěvu Šrímad
Bhágavátamu […] Nicméně žák a duchovní mistr nejsou nikdy odděleni, jelikož duchovní mistr je vždy s
žákem, pokud tento žák následuje striktně instrukce
duchovního mistra. To se nazývá sdružovat se s vani
(slovy). Fyzická přítomnost se nazývá vapuh [tělo].
Pokud je duchovní mistr fyzicky přítomen, žák by
měl sloužit fyzickému tělu duchovního mistra, a když
duchovní mistr již fyzicky neexistuje, žák by měl
sloužit instrukcím duchovního mistra.29“
(SPFAI, str. 47)
*První věta je v originálu tučným písmem.

SPFAI zde cituje ze ŠB 4.28.47, jak je označeno poznámkou
s číslem „29“. Říká se zde, že žáci jsou schopni následovat
duchovního mistra dokonce i po jeho fyzickém odchodu tím,
že následují jeho instrukce. To je metoda, prostřednictvím které
jsou zasvěcení žáci Šríly Prabhupády s ním ve spojení, a je to
metoda díky které, jak říká SPFAI, bude Šríla Prabhupád
zůstávat přítomný v ISKCONu po jeho fyzickém odchodu. A
díky které bude každý v ISKCONu mít vždy vztah se Šrílou
Prabhupádou.Ve skutečnosti je tato stejná citace ze ŠB 4.28.47
také citována námi v zakladním dokumentu IRM, „Poslední
pokyn“! Pro zdůraznění tohoto bodu, SPFAI poté okamžitě
přechází k citaci Šríly Prabhupády v následujícím verši28ze ŠB
4.28.51:
„Toto se technicky nazývá vání-seva. Šríla Višvanátha
Čakravatí Thákur uvádí ve svém komentáři
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Bhagavadgíty, k verši vyavasayátmika buddhir ekeha
kuru nandana (BG 2.41), že člověk může sloužit
slovům duchovního mistra. Žák se musí držet toho,
cokoliv duchovní mistr nařídí.“
(SPFAI, str. 48)

Tato citace, která je použita v SPFAI, se odkazuje na
Bhagavadgítu 2.41 (vyavasayátmika buddhir ekeha kuru-nandana), a je v SPFAI využita pro vysvětlení toho, jak by měl
člověk sloužit slovům duchovního mistra. A Šríla Prabhupád
vysvětluje ve Šrí Čeitanja-čaritámritě, že toto označuje následovat slova zasvěcujícího duchovního mistra, neboli dikša gurua:
„Nicméně člověk, který má plnou víru ve svého duchovního mistra, získá bhakti-lata-bija. Tato bhaktilata-bija je obdržena, když je člověk zasvěcen od
pravého duchovního mistra. Po obdržení milosti duchovního mistra, člověk musí opakovat jeho instrukce
a to se nazývá šravana-kírtana naslouchání a
opěvování. Člověk, který správně nenaslouchal od
duchovního mistra, nebo který nenásleduje regulativní principy, není způsobilý pro zpívání (kirtana).
Toto je vysvětleno v Bhagavadgítě (2.41): vyavasayátmika buddhir ekeha kuru-nandana. Člověk, který nenaslouchal pozorně instrukcím duchovního mistra
není způsobilý pro zpívání nebo kázání kultu oddané
služby. Člověk má zalévat toto bhakti-lata-bija poté,
co obdrží instrukce od duchovního mistra.“
(Čč., Madhya-lélä, 19.152)
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SPFAI poté uzavírá celý dokument tím, že se znovu odkazuje na toto učení a uvádí, že toto je tak esenciální, jako součást
samotné konstrukce ISKCONu:
„Guruové stále manifestovaní v tomto světě mají sklon dělat na své následovníky více živý vliv nežli ti,
kteří jsou nyní v neprojevené podobě. Jelikož osoba
Šríly Prabhupády je nyní takto neprojevená, tuto absenci vapu je třeba kompenzovat prohlubující se realizací jeho manifestace jako vani (tak jak to osobně
uvedl). [...] Je třeba, aby se tato přítomnost stala tak
hodně součástí samotné konstrukce ISKCONu, aby se
stala esenciální chutí jeho kultury, takže se jeho
přítomnost neumenší dokonce ani tehdy, když všichni
ti, kdo osobně znali Šrílu Prabhupádu, ho budou
následovat a odejdou z tohoto světa.“
(SPFAI, str. 104-105)

Toto učení, citované SPFAI, se vztahuje specificky k tomu,
jak má člověk následovat svého dikša gurua, který není fyzicky
přítomný.
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SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH ZÁVĚRŮ
1. Přesná pozice Šríly Prabhupády v ISKCONu byla
označena titulem „Zakladatel-Áčárja“.
2. Tento titul a pozice jako Zakladatel-Áčárja byly ustanoveny v roce 1966, a zůstaly v ISKCONu nezměněny po tak
dlouhou dobu, po jakou bude ISKCON existovat.
3. Proto pozice Šríly Prabhupády v ISKCONu bude vždy
stejná. A pro porozumění tomu jaká je tato pozice nyní,
jednoduše potřebujeme zopakovat to, jaká byla tato pozice,
když byl Šríla Prabhupád fyzicky přítomný.
4. Tento titul Zakladatel-Áčárja označuje, že Šríla Prabhupád
byl obojí Zakladatel i Áčárja ISKCONu.
5. Tím, že bude vždy Áčárjou ISKCONu, bude Šríla
Prabhupád vždy jednat jako jeho jediný dikša guru.
6. Každý v ISKCONu bude pokračovat ve sdružování-se se
Šrílou Prabhupádou po jeho fyzickém odchodu jako jeho žáci,
následováním jeho instrukcí.
Toto vše je znázorněno na diagramu na následující straně.

31

SHRNUTÍ TŘECH DŘÍVE
UVEDENÝCH DŮKAZŮ OD GBC
Šríla Prabhupád Zakladatel-Áčárja
ISKCONu od roku 1966 a dál

Titul označuje
pozici v
ISKCONu

Důkaz Neměnnosti

Titul znamená
Zakladatel a Áčárya;
Áčárya znamená
Dikša Guru

Šríla Prabhupád
přítomen v ISKCONu
po svém odchodu,
prostřednictvím toho,
jak všichni následují
jeho instrukce jako jeho
žáci

Důkaz Definice
Důkaz Funkce

Šríla Prabhupád stále zůstává ZakladatelemÁčáryou ISKCONu beze změny

Zůstává Dikša Guruem ISKCONu po tak dlouhou dobu,
po jakou bude ISKCON existovat
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GBC VÝZVY

V

ětší část SPFAI se zaobírá vysvětlováním postavení Šríly
Prabhupády jako Zakladatel-Áčárya ISKCONu a co to
znamená. V předchozích kapitolách jsme citovali z těchto
vysvětlení a viděli jsme, že jsou správná, jelikož jsou přímo
podpořena učením Šríly Prabhupády. Tato vysvětlení vedou k
závěru, že trvalá nezměněná pozice Šríly Prabhupády jako
Zakladatel-Áčárya ISKCONu také znamená, že on zůstává
ISKCONským dikša guruem po celou dobu existence
ISKCONu. Na posledních několika stranách SPFAI se sekce
nazvaná „Naše hlavní výzva“, snaží odpovědět na výzvu, dát
do souladu současný ISKCONSKý nástupnický dikša guru
systém s pozicí Šríly Prabhupády jako Zakladatel-Áčárya. (Ve
skutečnosti, celý záměr toho vytvořit SPFAI, jak říká předmluva
i úvod, je ustanovit pozici Šríly Prabhupády jako že je pouze
„šikša“ guru ISKCONu). Jak nyní uvidíme, v ostrém kontrastu
k jejich podloženým závěrům ohledně pozice Šríly Prabhupády
jako Zakladatel-Áčárya ISKCONu, SPFAI není schopno ospravedlnit tuto výzvu tím, že by poskytlo podporující citace od
Šíly Prabhupády.
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SPFAI tvrdí:
“Říkajíce, že on (Šríla Prabhupád) chtěl, aby bylo v
ISKCONu „stovky a tisíce duchovních mistrů“, on
naznačil, že normativní vztah guru-žák by měl být
zvěčněn v jednotné instituci pod vedením GBC.”
(SPFAI, str. 98)

SPFAI poté předkládá následující citaci z přednášky, kterou
Šríla Prabhupád dal 17.srpna 1966, aby podpořili své tvrzení.
V této citaci je fráze „stovky a tisíce duchovních mistrů“, kterou SPFAI cituje, skutečně uvedena:
„Takže mi potřebujeme stovky a tisíce duchovních
mistrů, kteří porozuměli této vědě o Kršnovi. A káží
po celém světě... Proto jsme zformovali tuto společnost
a my zveme všechny upřímné duše, vstupte do této
společnosti a staňte se duchovním mistrem, a kažte
tuto vědu po celém světě.“
(SPFAI, str. 99)

SPFAI poté také cituje následující dopis od Šríly Prabhupády
pro Tušta Kršnu, s datem 2. prosince 1975, aby více podpořili
své tvrzení:
„Od každého studenta se očekává, že se stane Áčárya.
Áčárya znamená ten, kdo zná nařízení písem a
následuje je prakticky v životě a učí je své žáky...
Trénuj se velice přísně a poté jsi pravým Guruem a
můžeš přijímat žáky podle tohoto stejného principu.
Ale díky etiketě, je zvykem, že v průběhu života svého
34

duchovního mistra přivádíš případné žáky k němu, a
v jeho nepřítomnosti nebo po jeho odchodu, můžeš
přijímat žáky bez jakéhokoliv omezení. To je zákon
žákovské posloupnosti.“
(SPFAI, str. 99)

Nicméně, v přednášce Šríla Prabhupád specificky říká, že
tato potřeba „stovek a tisíců duchovních mistrů“, vyžaduje to,
že upřímné duše „vstupí do této společnosti a stanou se duchovním mistrem a káží tuto vědu po celém světě.“ Šríla Prabhupád
poté opakuje stejnou věc krátce nato v té stejné přednášce:
„Takže my jsme zformovali tuto společnost,
Mezinárodní asociaci pro, o, pro Kršnu, Mezinárodní
společnost pro vědomí Kršny. A já zvu každého z vás,
ne pouze v Americe, ze všech částí světa, vstupte a
přidejte se a učte se tuto vědu o Kršnovi, a kažte po
celém světě, takže lidé budou šťastni.“
(Šríla Prabhupád přednáška, 17/8/1966)

Tudíž Šríla Prabhupád jasně žádá lidi, aby jednali jako duchovní mistr tady a teď v roce 1966. Tím, že se přidávají k
ISKCONu, stávají se jeho součástí a káží po celém světě—v
jeho fyzické přítomnosti- jelikož instrukce je dána v přítomném
čase: „Staňte se součastí, vstupte a přidejte se, kažte po celém
světě“. Proto Šríla Prabhupád nežádá lidi, aby se stali dikša
guruy, jelikož ta druhá citace, kterou samotné SPFAI nabízí,
tedy dopis Tušta Kršnovi datovaný 2/12/1975 říká, že tato aktivita není ani teoreticky možná do fyzického odchodu Šríly
Prabhupády:
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„že v průběhu života svého duchovního mistra přivádíš
případné žáky k němu a v jeho nepřítomnosti nebo po
jeho odchodu můžeš přijímat žáky bez jakéhokoliv
omezení. To je zákon žákovské posloupnosti.“
Proto je tvrzení SPFAI, že chtění Šríly Prabhupády „stovek
a tisíců duchovních mistrů“ odkazuje na „normativní vztah
guru-žák“, poraženo podpůrnou evidencí, kterou samotné
SPFAI předkládá! Spíše tím, že žádá lidi, aby kázali v
ISKCONu, i když byl stále fyzicky přítomen, Šríla Prabhupád
žádá, aby lidé jadnali jako instruující, spíše nežli zasvěcující
guruové, jelikož dopis je podmíněn tím stejným „zákonem
žákovské posloupnosti“ který SPFAI cituje.
Navíc, pro GBC je kontradikcí citovat „zákon žákovské
posloupnosti“ zmíněný v dopise Tušta Kršnovi, jako evidenci
pro guru systém, který momentálně v ISKCONu provozují.
Jelikož tento zákon říká, že člověk by neměl jednat jako dikša
guru ve fyzické přítomnosti svého gurua. Což je restrikce, které
se ISKCONský guru systém nedrží, jelikož v něm plně dovolují žákům jejích guruů stát se dikša guruy ve fyzické přítomnosti
svých dikša guruů. Navíc, v tomto soukromém dopise Tušta
Kršnovi, Šríla Prabhupád opakuje definici toho, že „Áčárya“
znamená dikša guru, což, jak jsme viděli v předchozí kapitole,
SPFAI aplikuje na pozici Šríly Prabhupády jako Zakladatel a
Áčárya ISKCONu:
„Áčárya znamená ten, kdo zná nařízení písem a
následuje je prakticky v životě a učí je své žáky...“
(Šríla Prabhupád dopis Tušta Kršnovi, 2/12/1975)
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A v souvislosti s pozicí Šríly Prabhupády jako Áčárya
ISKCONu, SPFAI odkazuje na definici ze Šrí Čeitanjačaritámrity, Adi-líla, 1.46, která dává tu stejnou definici:
„Ve Váyu Puráně je áčárya definován jako ten, kdo
zná význam veškeré Védské literatury, vysvětluje
smysl Véd, zůstává věrný jejich pravidlům a regulacím a učí své žáky jednat stejným způsobem.“
(Čč., Adi-líla, 1.46)

Tudíž, jelikož SPFAI již přijalo, že Šríla Prabhupád provždy
zůstane Zakladatelem a Áčáryou (Zakladatel-Áčárya) ISKCONu,
toto předem zamezuje tomu, aby dopis Tušta Kršnovi byl
používán jako autorizace, pro něj nebo pro kohokoliv dalšího,
pro to jednat jako Áčárya v ISKCONu.
Tudíž, SPFAI ve skutečnosti není schopno nabídnout jakoukoli instrukci od Šríly Prabhupády, která by popisovala jak
by „normativní vztah guru-žák měl být zvěčněn v jednotné instituci pod vedením GBC“. A opravdu SPFAI dokonce uznává
tento nedostatek autorizace od Šríly Prabhupády. A kompenzuje neschopnost prezentovat pokyny od Šríly Prabhupády
tím, že říká, jak by se měl nástupnický dikša guru systém v
ISKCONu provozovat, a používá k tomu jednoduše předpoklad,
že Šríla Prabhupád „na nás nechal úkol, po jeho odchodu, plně
artikulovat formu a funkce ISKCONu“:
„on naznačil, že normativní vztah guru-žák by měl
být zvěčněn v jednotné instituci pod vedením GBC. V
této organizaci by mnoho guruů mělo být schopno
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jednat společnou silou, operovat společně s ostatními
lídry a managery v kolegiální shodě. […] Jenže pokud
byl Prabhupád přítomný jako sólový áčárya a dikša
guru, tato struktura nezbytně zůstávala v embryonální formě, […] Následkem čehož, nám Prabhupád nechal tento úkol, po jeho odchodu, plně artikulovat
formu a funkce ISKCONu pro efektivní jednání v
tomto světě.“
(SPFAI, str.98 a 100)

Ale tvrdit, že GBC nemá instrukce od Šríly Prabhupády pro
to, jak provozovat nástupnický dikša guru systém v ISKCONu,
jelikož GBC má údajně vytvářet tento systém, vyžaduje, že:
a) by především Šríla Prabhupád ve skutečnosti autorizoval
nějaký nástupnický dikša guru systém v ISKCONu;
b) by Šríla Prabhupád požádal GBC o vytváření nějakého
systému k tomu, jak zavést tento nástupnický dikša guru systém.
Ale již jsme viděli, že SPFAI selhalo ve svých snahách o to
obhájit a); a dokonce nenabízí nic pro obhajobu b)—jednoduše,
jak je výše uvedeno, předpokládá, že jim byl „nechán“ tento
úkol, který je sám o sobě založen na předpokládání a)!
Dělajíce všechny tyto předpoklady, aby kompenzovali to, že
ve skutečnosti nemají jakékoliv instrukce od Šríly Prabhupády,
kterými by čelili pokračujícímu postavení Šríly Prabhupády,
jako Zakladatele-Áčáryi ISKCONu, SPFAI nakonec končí tím,
že říká zoufalou lež:
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„Je zajímavé poznamenat, že dvě prominentní antiISKCONská hnutí—často tvrdící, že jsou „skutečným
ISKCONem“—byla zformována prostřednictvím
specifického odmítnutí jedné nebo druhé součásti
Prabhupádova celku: tato „ritvik“ pozice si přeje jít
pryč od skutečných guruů a přízně institucionální autority GBC“.
(SPFAI, p. 104)

Stejně jako u ostatních tvrzení, o kterých mluví tato sekce
„Výzev“, SPFAI nenabízí žádnou evidenci pro výše uvedené
tvrzení. A samozřejmě by to ani nebylo možné, jelikož tato
„ritvik“ pozice (termín, který GBC používá pro pozici IRM, že
Šríla Prabhupád je vždy Zakladatel a Áčárya ISKCONu), není
jít pryč od skutečných guruů a přízně institucionální autority
GBC. Naopak je obě přijímá, gurua i institucionální autoritu
GBC. Ovšem guruem je Šríla Prabhupád—ten stejný guru,
kterého i autor SPFAI přijímá! My pouze nepřijímáme, že autor SPFAI a jeho kolegové nahradili Šrílu Prabhupádu jako
Áčáryu ISKCONu, jak SPFAI prosazuje tím, že tvrdí, že dopis
Tušta Kršnovi autorizuje mnoho „Áčárya“ nástupců Šríly
Prabhupády v ISKCONu. Spíše, my přijímáme přesně ten stejný systém přijetí gurua, který Šríla Prabhupád ustanovil poté,
co založil ISKCON v roce 1966 a který byl běžný za jeho fyzické přítomnosti a o kterém on a SPFAI říkají, že by měl
pokračovat po celou dobu existence ISKCONu:
Šríla Prabhupád zůstává provždy Zakladatel-Áčárya
ISKCONu.
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ZÁVĚR

I

RM bylo nařčeno z toho, že má nepřátelský postoj k
současnému GBC. Bylo nám doporučeno místo toho spolupracovat s GBC. V duchu této spolupráce, jsme zde nabídli
tyto závěry jejich vlastního GBC základního „historického“
dokumentu—což je dokument, který byl doporučen ke
všeobecnému čtení pro každého v ISKCONu. K těmto závěrům
došlo GBC zřejmě jaksi bezděčně, ale měli by být brány jako
Kršnova vůle, že sama Nadduše vedla autora, aby došel k těmto
závěrům. Jak můžeme jinak vysvětlit tento mystický výsledek,
že dokument, který je vytvořen pro ospravedlnění současného
ISKCONského guru systému, ve skutečnosti skončí s tím, že
dokazuje pravý opak!
Předmluvu k SPFAI napsal JS Bhakti Čaru Swami („BCS“),
a on okamžitě rozpoznal, že přijetí toho, že Šríla Prabhupád je
Zakladatel-Áčárya ISKCONu, znamená přijímání závěrů IRM
(které GBC nálepkuje jako „ritvici“):
„Guru Maharája (BCS) nám nahlas četl finální verzi
jeho známého spisu Founder Ácárya. […] On žertovně
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řekl, „ve skutečnosti, tito ritvici by mne mohli zagitovat tak snadno! Toto je všechno jejich filozofie. Ale
způsob, kterým o ní mluví, je tak špatný.““
(BCS Ištagosthi, 15.1.2001)

Tím, že prezentujeme závěry GBC dokumentu, o kterých
sám BCS napsal v Úvodu k SPFAI, že jsou „důkladně vyzkoumané a založené na šástře a historických faktech“, věříme maharájovi, že nebude mít důvod pokračovat v odporu „být zagitován“!
Budeme končit citací ze SPFAI, která říká, proč je tak
důležité, aby závěry SPFAI, které jsme citovali ohledně postavení Šríly Prabhupády jako Zakladatel-Áčárya ISKCONu—
včetně toho, že on vždy jedná jako dikša guru ISKCONu, proč
je tak důležité, aby byly tyto závěry ISKCONem přijaty:
„Nade vším bylo pevné ustanovení standardů pro
používání tohoto sousloví „Zakladatel-áčárya“ jako
jeho titulu ve vztahu k ISKCONu. Tímto Prabhupáda
zamýšlel vtisknout všem členům ISKCONu naší
potřebu prohloubit naše porozumění jeho pozici a
aktivně jej mít v naší mysli. Co dává této věci takovu
důležitost? Závisí na tom celá duchovní síla ISKCONu.“
(SPFAI, p. 73-74)

Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi, který stále je a
provždy bude Zakladatel-Áčárya ISKCONu!
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TO JE TA KNIHA, PŘED
KTEROU GURUOVÉ
UTÍKAJÍ!
„Tento Poslední Pokyn
od Kršnakanta Desai, se
stal zřejmě nejvlivnější
publikací ve vaišnavském
světě po roce 1977.“
- JS Bhakti Vikáša Swámi,
ISKCONský guru

S předmluvou od profesora Kim Knota,
vedoucího katedry religionistiky, Univerzita Leeds, UK

POZNEJ PRAVDU!
Pro obdržení své kopie ZDARMA nám prosím:
napiš na: irm@iskconirm.com
nebo piš na adresu na začátku knihy.

