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Haré Kršna drazí oddaní 
a příznivci vědomí Kršny,

právě se vám dostalo do rukou 
poslední číslo dvanáctého ročníku 
časopisu Náma Hatta. Ano je to tak, 
tento dvouměsíčník už vychází celých 
12 let. Čas je opravdu neúprosný 
a ukrajuje nám náš krajíc života rych-
leji, než jsme schopni si připustit.

Skončil nám také rok 2008 a začíná 
rok 2009, který určitě přinese změny 
a nové události, zkušenosti a poučení. 

Doufejme, že pouze pozitivní, i když 
i z negativních věcí se oddaný může 
mnohé naučit a vytěžit z nich nako-
nec pozitivní závěr a to: obracet se na 
Krišnu za všech okolností, modlit se 
o Jeho milost a vždy se na Něho spo-
léhat. Protože co je jinak naší jistotou 
v tomto světě plném problémů a zvra-
tů? O co nebo o koho se můžeme 
opřít v tomto světe dočasností a záni-
ků? Tímto pevným bodem, ostrovem 
bezpečí, nejlepším přítelem není 
nikdo jiný než KRIŠNA..
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Duchovní jména

Členové Mezinárodní společ-
nosti pro vědomí Krišny dostávají 
jména Pána Krišny nebo Jeho od-
daných ve spojení se slovem dás 
(ženy dásí), což znamená „služeb-
ník“. Například jméno Krišna dás 
znamená „služebník Krišny “. 
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Adžitánanda dás  seriál

Úplně ovládá šest 
špatných vlastností

Oddaný Pána Krišny, který 
bere duchovní život vážně, usi-
luje o ovládnutí šesti špatných 
vlastností, jmenovitě chtí-
če, hněvu, chamtivosti, iluze, 
pomatenosti a závisti, které 
působí na jeho vědomí, pokud 
není ovládnuté, jako smrtící 
jed. Praktickou metodou, kte-
rou toho dosahuje, je aktivní 
zapojení těla, mysli a slov do 
oddané služby Pánu, která 
má schopnost zneškodnit tyto 
nectnosti, tak jako had ztratí 
svoji schopnost vstříknout jed, 
když se mu vytrhnou jedové 
zuby. 

Šríla Prabhupáda nepotře-
boval tyto nectnosti ovládat, 
protože byly v jeho povaze zce-
la nepřítomné. Byl jako draho-
kam vaidúra, tím, jak vyzařoval 
mnoho překrásných, transcen-
dentálních vlastností, když se 
pohyboval v oslnivém světle čisté 
oddané služby. Protože my jsme 

stále náchylní podlehnout nápo-
ru šesti špatných vlastností, měli 
bychom sklonit naše hlavy ve vší 
pokoře k lotosovým nohám Šrí-
ly Prabhupády, vzdávat mu hold 

a vykonávat své poslání k jeho 
spokojenosti podle našich nejlep-
ších schopností. Tímto způsobem 
si zajistíme úplné osvobození od 

hmotného znečištění a rozvine-
me čistou lásku ke Krišnovi.

Jedná pro dobro všech
V příběhu o bráhmanovi Sudá-

movi v knize Krišna se uvádí, že 
když člověk vykonává láskyplnou 
službu pro Pána Krišnu, má z toho 
prospěch celé stvoření. Proto tedy 
čistý oddaný Pána, který je stále 
zapojený do oddané služby, jedná 
pro dobro všech. Tato dobročin-
nost nemá nic společného se svět-
skou dobročinností, která posky-
tuje lidem v neštěstí materiální 
prostředky k dočasnému zmír-
nění jejich utrpení; místo toho 
jim umožňuje úplně se vymanit 

z hmotné existence a udílí jim 
věčný blažený život v duchov-
ním světě.

Šríla Prabhupáda v době své 
líly mezi námi sloužil Pánu 
Krišnovi z celého srdce a bez 
odchylek. Tím obdarovával 
celý svět nepřímo svojí vlast-
ní oddanou službou a přímo 
tím, že nabízel účinný duchov-
ní program, schopný vysvo-
bodit z hmotné existence 
každého, kdo ho vezme vážně. 
Jeho dobročinnost nicméně 
neskončila s jeho tělesným 
odchodem, protože síla kázá-
ní, kterou uvedl do pohybu, 
bude dál duchovně pozvedat 
obyvatele této planety po dal-

ších deset tisíc let, a daleko tím 
přesáhne skrovnou dobročinnost 
vykonávanou lidmi pohlcenými 
tělesným pojetím života.

Nádherné transcendentální vlastnosti

Šríly Prabhupády
Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivédánta Svámí 
Prabhupáda, který úspěšně šířil poselství Pána 
Krišny po celém světě, nebyl pouhá obyčejná 
podmíněná duše, ovládaná krutými zákony 
hmotného světa. I když se sám považoval za 
zcela bezvýznamného, je při pečlivém studiu jeho 
života zřejmé, že dokonale ztělesňoval dvacet šest 
vlastností čistého oddaného Krišny, jak je popisuje 
Šrí Čaitanja-čaritámrita.
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Kdysi mi vyprávěl jeden můj 
přítel, jak pobýval několik dní 
jako host v domě jedné zbožné 
rodiny v Bombaji. Každý den ráno 
viděl paní domu, kterak pečlivě 
čistí prostranství před vchodem 
do domu a potom ho zdobí růz-
nými obrazci a ornamenty. Jako-
by každý den čekali na nějakou 
vzácnou návštěvu, jakoby každý 
den slavili svátek.

Takovým malbám, malova-
ným na zdi nebo na zemi, se říká 

v každé části Indie jinak. 
V Bengálsku alpana, 
v Biháru aripana, 
v Radžastánu 
jim říkají mada-
na, v Gudžara-
tu, Karnatace 
a Maharáštře 
jsou známé jako 
rangoli, muggu 
v Andhrapradéši, 
kolam v Kera-
le a Tamilnadu 

a čovkpura-
na je pojem 
pro ozdobné 
malby, které 
se používají 
v Uttar Pra-
déši. 

V jižní Indii 
je zvykem pro 
tvoření obraz-
ců používat rýžovou 
mouku jako prášek, kte-
rý se sype mezi prsty do 
jednotlivých linií obraz-
ce, zatímco v severní 
Indii raději používají 
mokré barvy, nanášené prs-
ty a nebo i štětci. Další mož-
ností je použít obarvenou rýži, 

Věčná kultura duše

ysi mi vyprávěl jeden můj 
l, jak pobýval několik dní 

v každé části Indie jinak. 
V Bengálsku alpana, 

Význam vaišnavských obřadů a védské kultury

Nádvoří domu ozdobené 
barevnými malbami muggu

Dharmí dásseriál
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barevný písek, provázky či koření 
a další přírodní materiály.

Motivy používané pro tvorbu 
maleb jsou také rozdílné od jedné 
části Indie ke druhé. Jednou jsou 
ve tvaru květů, jindy zase zvířat 
nebo lidí, nebeských těles, apod. 
Mezi vaišnavy jsou oblíbenými 
vzory předměty, které drží Nej-

vyšší Pán ve svých 
rukách: lotos, kyj, 
disk a lastura. Také 
je oblíbená svasti-
ka, která symboli-
zuje štěstí (Lakšmí 
deví), nebo vaišna-
vské tilakové zna-
ménko.

Příležitostí pro 
tvorbu okrasných 
maleb bývá mnoho. 

Při festiva-
lech, svátcích, 
slavnostech, 
s v a t b á c h , 
p r o c e s í c h , 
významných 

událostech, nebo 
prostě jen pro 
potěšení Pána. 
Nádherně ozdo-
bený dům zve 
Nejvyššího Pána 
k návštěve Jeho 
oddaných. Říká 
se host do domu, 
Bůh do domu. 
Kdykoliv přijde 
host, oddaný se 
snaží spolu se 
svojí rodi-
nou, aby 
byl potě-
šen všemi 
dostupný-
mi způ-
soby. Je 
tomu tak 

proto, aby 
oddaný ukázal Nej-
vyššímu Pánu, že je 
připraven na Jeho 
příchod. Nejvyš-
ší Pán posílá hosty, 
aby testoval Svého 

oddaného, a je s ním velmi 
potěšen, když vidí, jak se 

oddaný o hosty pěkně stará. Pro-
to má být dům vždy čistý, uklize-
ný, ozdobený a připravený i pro 
nečekané hosty. 

Možná jste již slyšeli slova jako 
mandala nebo jantra. Mandala je 
centrický obrazec, většinou urče-
ný k meditaci. Nemusí být nutně 
kulatý, ale má střed. Pro vaišnavy 
je středem všeho Krišna. Proto 
zná mandaly, v jejichž centru stojí 
Pán Krišna nebo Čaitanja, obklo-
pený Svými oddanými.  Vradža 
Mandala je duchovní krajina, 

Indická dívka vytváří překrásné rangoli 

Typický motiv bengálské alpany
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v jejíž centru se 
nachází kopec 
Góvardhan, kde 
si Pán Krišna 
velmi rád hrál 
spolu se Svý-
mi společníky 
z Vrindávanu. 
M e d i t u j e m e -
li nad Vradža 
Mandalou (např. 
v podobě mapy), 
můžeme snadno 
vzpomínat na 
Pánovy zábavy 
a to nám zajistí 
rychlý duchov-
ní pokrok. 

Při přípravě 
místa pro uctí-
vání Božstev 
Pána anebo 
p o s v á t n é h o 
ohniště, se také 
obvykle malu-
je mandala, na 
kterou se Pán pozve a přijímá 
uctívání. Jantra je pojmem, 
který se nevztahuje jen 
na obrazec. Slovo 
označuje cokoliv, 
co je vlastněno 
a kontrolová-
no, napří-
klad tělo 
nebo vozi-
dlo, stroj. 
Ale bežně 
se používá 
ve význa-
mu mystic-
kých obraz-
ců, které jsou 
obvykle geo-
metrickou podo-

bou božských 
osobností. Snad 
nejznámější je 
Lakšmí jantra, 
p ř e d s t a v u j í c í 
Bohyni Lakšmí, 
jež je chotí Pána 
Višnua. Tuto jant-
ru je možné vidět 
na některých 
oltářích Nejvyšší-
ho Pána, třeba Šrí 
Narasimhadévy. 
Takto je Lakš-
mídeví na oltáři 
také přítomná, 
i když ne v podo-
bě Božstva, ale 
v podobě jantry. 
Jantry se rýsu-
jí nejčastěji na 
měděné destičky 
a jejich tvoření 
má přísná pravi-
dla. Uvnitř jantry 
bývá mnoho sla-

bik a manter. Narasimha jantra 
obsahuje mantry pro uctí-

vání Narasimhadé-
vy. Varáha jantra 

zase mantry pro 
Varáhu. Jan-

try na vaiš-
navských 
o l t á ř í c h 
neuvidíte 
tak čas-
to, neboť 
o d d a n í 
d á v a j í 

přednost 
u c t í v á n í 

Pána a Jeho 
s p o l e č n í k ů 

spíše v přirozeně 
krásných podobách 

Božstev. 

Hanumán jantra

Budhistická 
chrámová mandala



číslo 6  ročník 12  NÁMA HATTA  7číslo 6  ročník 12  NÁMA HATTA  7

Prabhupáda je „simply wonderful!“
Nanda-kišór se zeptal: „Co se 

stane s člověkem, kterému na uli-
ci nabídneme „simply wonderful“ 
nebo nějaké jiné prasádam?“

Prabhupáda: „Pak je to úžas-
né - je to „simply wonderful.“ 
(Oddaní se smějí...) Nikdy 
v životě ještě takovou úžasnou 
sladkost neochutnal. Nabízíš 
mu něco úžasného, a protože tu 
úžasnou sladkost snědl, jednoho 
dne se objeví v chrámu a sám se 
stane úžasným. A to je „simply 

wonderful!“ Proto nepřestávej 
rozdávat tyto „simply wonderful.“ 
Máš „simply wonderful“ fi lozofi i, 
máš „simply wonderful“ prasá-
dam, ty sám jsi „simply won-
derful.“ A tvůj Krišna je „simply 
wonderful! „ Celý náš proces je 

„simply wonderful.“ Krišna jedná 
úžasně, celý proces působí úžas-
ně. Kdo to může popřít?“

Kirtánananda: „Prabhupáda je 
„simply wonderful!“

Zrcadlo řekni
Na hoře či v kredenci sledujeme konsekvenci
Ujídáme činů plody hrajíce si na závody
Kdejaká dešťovka žížala vrtá tu díru od mala
Za světlem, za světlem, vzhůru..
Každá velebí svou ďůru

Sledujeme konsekvence, na hlavách z vavřínu věnce
Světlo různě vnímáme, pravý cíl ani neznáme
Hedonismus? Pohodlí? Věda, spása, vědomí?
Že světlo je významné tušíme, co jeho příčinou, nevíme

Co původem je květu? co původem rostliny?
Co zdrojem semen, a jak vznikl ten proces nevinný?
A co ten proces udržuje, když se jinak všechno kazí?
A co v nás vzbuzuje touhu po extázi?

A je ta touha oprávněná? Nebo jsme shluky atomů?
Co Boha si vymysleli poté, co slezli ze stromů?
Nebo tak na sebe mysleli, a na Něj ne?
A je hledání klidu nadějné?

Zrcadlo, řekni, kdo nám poví
Co ani neumíme říci slovy?
Jen něco.. v srdci nás trpělivě nutí
Hledat cestu k procitnutí

ce

evíme

ý?
í?

?

bhakta Robert koutek
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Vzpomínky na Indii

Šrí Madan-mohan, Govin-
da a Gopináth a jejich 
význam

V době, kdy Krišnadás Kavi-
rádž Gosvámí 
(autor Čaitanja 
Čaritámrity) žil 
ve Vrindávanu, 
nebylo tam příliš 
mnoho chrámů. 
Třemi hlavní-
mi chrámy teh-
dy byly chrám 
Madana-moha-
na, Govindadží-
ho a Gopínátha. 
A právě tato 
Božstva jsou 
původní podo-
by Pána, která 
Va d ž r a n á b h a 
před pěti tisíci 
lety instaloval 
pro uctívání. V patnáctém století, 
kvůli ničícím nájezdům muslimů 
na Vrindávan, král Džaj Singh 
odvezl a zachránil několik Božs-
tev významných pro Brahma-
madhva-gaudíja vaišnavskou tra-

dici. Odvezl je do státu Rádžasthán, 
kde pro Govindévdžího postavil 
překrásný chrám, kolem kterého 
postupně vzniklo město, dnes 

známé jako Džajpur. V Džajpuru 
je dodnes uctíváno také Božstvo 
Pána Gopinátha a přibližně 150 
kilometrů od Džajpuru v malé 
vesnici Karoli je uctívána podoba 
Madana-mohana.

Jak také víte, je řečeno že ten kdo 
měl možnost shlédnout podoby 
všech těchto tří Božstev během 
jednoho dne, měl přímo daršan 
s Pánem Krišnou v Jeho původní 
podobě. Protože Madana-mohan 
věrně představuje podobu Pána 
od lotosových nohou po pás. 
Stejně tak naším prvním úkolem 
při rozvíjení vědomí Krišny je 
poznat Krišnu a náš vztah s ním. 
Znát Krišnu znamená znát sám 
sebe a to znamená znát svůj vztah 
s Krišnou, jako Jeho věčný služeb-
ník. Tento vztah je možné poznat 

u c t í v á n í m 
podoby Mada-
n a - m o h a n a , 
a proto Krišna-
dása Kavi-
rádža Gosvá-
mí nejprve 
navazuje vztah 
s Ním (citová-
no z Čaitanja 
Č a r i t á m r i t y 

- úvod).  Toto 
stádium se 
nazývá sam-
bandha.  

P ř e s t o ž e 
B o ž s t v o 
Govindévdží-
ho věrně 

zachycuje Krišnův obličej, nazý-
vá se funkční Božstvo, protože 
ukazuje, jak sloužit Rádě a Kriš-
novi. Pán Govinda je příjemcem 
konkrétní služby. To znamená, že 
díky Madana-Mohanovi můžeme 

Níla Mádhava a Rodasí šťastní po návštěvě Karoli

Návštěva Karoli
Jak jsem se již několikrát zmiňovala v předešlých 
článcích, pravnuk Pána Krišny, Vadžranábha, 
instaloval několik Božstev Pána Krišny a Jeho 
věčné společnice Šrímatí Rádharání. Jak již 
víte, tři Božstva jsou věrné kopie tří částí 
Krišnova těla a také našeho vztahu ke Krišnovi.
Protože opakování je matka moudrosti, trochu si 
připomeneme, které jsou to podoby a vztahy.

Rodasí déví dásíreportáž
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ustanovit naše pochopení vztahu 
s Krišnou jako věčného služeb-
níka. Podoba Govindévdžího 
nám pomáhá v konkrétní oddané 
službě, což je stádium abhidhéja. 
A nakonec stádium prajódžana, 
který představuje připoutanost 
k Pánu gopí – Gopináthovi. Podo-
ba Pána Gopinátha instalovaná 
Vadžranábhou věrně představuje 
podobu Krišny od pasu ke krku. 
Tato podoba je naším cílem….

Takže, když jsme si vysvětlili, 
co všechny podoby Pána zname-
nají a vezmeme v úvahu, že tato 
významná Božstva ustanovil Kriš-
nův pravnuk, potom jistě není 
překvapivé, že když má oddaný 
možnost tyto podoby spatřit, tak 
toho využije!

Karoli
Již jsem dříve popisovala, že 

jezdíme do Džaipuru nakupo-
vat, ale hlavně tam jezdíme, aby-
chom mohli navštívit chrámy 
Govindévdžího a Pána Gopi-
nátha. Vždy jsme si přáli také jet 
do Karoli, abychom mohli mít 
daršan i Madana-mohana, ale 
není to tak jednoduché a daršan 
s Nejvyšším Pánem neplánujeme 
my….

Proto se nám až do letošního 
roku nepodařilo tento daršan zís-
kat. Ale nakonec nám Madana-
mohan udělil Svou milost a my 
jsme za Ním vyrazili do Karoli.

Abychom dosáhli  „maximál-
ního prospěchu“, celou akci jsme 
se snažili dobře zorganizovat. 
Krišnovou milostí mají chrámy 
v Džajpuru různé časy pro darša-
ny a árati a tyto časy se mění kaž-
dý měsíc podle luny. Takže když 
jsme byli letos na jaře v Džajpu-
ru, tak mangala árati 
v chrámu Pána Gopi-
nátha začínalo ve 4.45 
hod a končilo v 5.15 
hod. Mangala v chrá-
mu Govindévdžího 
začínalo v 5 hodin 
a končilo v 5.15 hod. 
Ráno jsme tedy rik-
šou vyrazili jako prv-
ní do chrámu Pána 
Gopinátha, kde jsme 
měli úžasný daršan 
Pána Gopinátha a Šrí-
matí Rádharání ještě 
bez ozdob a korun. 
V chrámu byla jako 
vždy velice sladká 
atmosféra a všichni 
zpívali pro potěšení 

Pána Gopinátha. Mohli jsme se 
zdržet jen chvíli, abychom stih-
li další mangala árati v chrámu 
Govindévdžího, ke kterému jsme 
také dojeli rikšou, protože pěšky 
je to dost daleko a určitě bychom 
to nestihli. Doslova jsme vlítli do 
Govindévdžího chrámu, abychom 
stihli Jeho daršan. V obou těchto 
chrámech jsme mohli vychutnat 
podoby Božstev ještě bez všech 
ozdob, turbanů, korun a vlast-
ně vidět Pána ve velice intimní 

Božstva Gopinátha, Góvindadžího a Madan Mohana

Typicky radžastánské vázání turbanu
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podobě, což bylo velice sladké!  
Zůstali jsme v chrámu, dokud se 
nezavřel oltář a potom jsme opět 
rychle rikšou vyrazili k naše-
mu hotelu. Tam jsme naskládali 
naše zavazadla a nákupy do taxi 
a vyrazili na dlouho očekávanou 
cestu do Karoli. Náš známý taxi-
kář z Vrindávanu, se kterým jez-
díme všude, kde potřebujeme taxi 
službu, se rozhodl nejet po dálnici, 
ale cestou přes všechny vsi, lesíky 
atd. Často cesta neměla ani asfalt, 
a tak naše pouť probíhala podle 
známého přísloví: nábližka je sice 
delší, zato méně pohodlná. Výho-
dou toho ovšem bylo, že jsme 
mohli vidět zblízka vesnický život 
v rádžastánských podmínkách, 
což jsou hory a poušťě. Osobně 
jsem byla naprosto uchvácena, 
protože Rádžasthán je mi veli-
ce blízký. Pokaždé, když jsme se 
dříve ptali, kolik je to kilometrů 
do Karoli, dostávali jsme různé 
odpovědi, vzdálenosti se dosti 
lišily - od 50 do 250 kilometrů. 
Nevím popravdě, kolik je to kilo-

metrů, ale jeli jsme praš-
nými, občas asfaltovými 
cestami tři a půl hodiny. 
Z Džajpuru jsme vyje-
li v půl sedmé ráno a já 
jsem s každou přibývají-
cí hodinou byla nervóz-
nější, kdy už dorazíme. 
Blížila se desátá hodina 
a vjeli jsme do trochu 
větší vesnice, než který-
mi jsme doposud pro-
jížděli. Projížděli jsme 
úzkými uličkami mezi 
domy, cesta mírně stou-
pala a lidí stále přibýva-
lo. Jak už to v Indii bývá, 
tam kde se něco dějě, 
shromažďuje se spousta 
lidí a je skoro nemožné 
projet autem. Nakonec 
náš řidič zastavil a řekl, 

že dál musíme pěšky. Cestu do 
chrámu jsme neznali, ale nebylo 
těžké ji najít, stačilo držet se davu. 
Velice úzkými uličkami nás dav 
donesl až před chrám. Většinou 
jsou chrámy stavěny tak, že už 
od hlavních dveří vidíte Božstva 
a Ona vidí vás. Chrám v Karo-
li je ale postaven trochu jiným 
způsobem. Nejdříve vejdete a na 
začátku necháte boty, před vámi 
se objeví kírtan mandapa, kde 
oddaní zpívají Pánu. Vejdete tam 
a musíte se otočit doprava, aby 
jste viděli tři oltáře. Celý chrám 
je vybudován v rádžasthánském, 
kšatrijském duchu. Kolem dokola 
jsou na zdech malby Krišnových 
zábav a různé podoby velkých 
králů, lemované kovovými rámy. 
Madana-mohanovou milostí 
jsme měli to štěstí, že jakmile 
jsme vešli do chrámu, právě začí-
nal daršan. Na rozdíl od chrámů 
v Džajpuru  navštěvují chrám 
Madana-mohana přirozeně hlav-
ně místní vesničané, zpívají pro 

Božstva a stále mu házejí obětiny 
v podobě zrní. Což pro nás bylo 
trochu překvapení, protože celá 
zem v chrámu je úplně plná zrní, 
po kterém šlapete, máte ho ve vla-
sech, v oblečení…

Dostala jsem se co nejblíže 
k oltáři s místními ženami 
a snažila se co nejvíce soustředit 
na podobu Pána Madana-moha-
na. Bylo to úžasné! Madana-
mohan má trochu jinou náladu 
než Božstva v Džajpuru, nosí 
výrazné barvy oblečení (ten den 
měl na sobě šaty barvy leskle 
modré s jasně červenou, doplně-
né zlatou) a mě osobně připadal, 
jakoby byl  „nejmladší“ z těchto 
tří podob Božstev. Celá atmosfé-
ra byla velice intenzivní, protože 
oltář už se zavíral, lidé zpívali, 
házeli zrní, obilí, peníze (stála 
jsem před oltářem, takže jsem 
byla trochu terčem), někteří spě-
chali, aby ještě stihli vidět podobu 
Pána, jiní rychle obcházeli oltář, 
další spěchali koupit maháprasá-
dam…..

Chrám byl úplně plný návštěv-
níků a obilí. Velice mě překvapilo, 
že jsem v chrámu viděla spoustu 
mladých vesnických lidí, hlavně 
mladých žen. Většinou i v Indii 
vidíte v chrámech starší lidi. Měla 

Vchod do chrámu Madan Mohana v Karoli

Džaipurská architektura
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jsem radost, že chrám v Karoli je 
velice navštěvovaný a je hlavním 
centrem dění. Moc se mi tam líbi-
lo, protože muži chodí v tradič-
ním dhotí uvázaným rádžasthán-
ským způsobem, mají dlouhé 
kurty a červené rádžasthánské 
turbany, v uších mají zlaté pecič-
ky nebo kruhy (to je pozůstalost 
kultury velkých kšatrijských 
králů). Ženy v rádžasthánských 
pouštích a horách nenosí klasic-
ká sárí, ale hodně nabírané suk-
ně, k nim čolí nebo úzkou košili 
(halenku) a přes to dlouhý šátek 
(něco podobného, čemu říkáme 
gopí-dres), ale mnohem barevněj-
ší a zajímavější (někdo by možná 
zmínil něco o cikánech), ale pro 
mě osobně je to úžasné!

Než se začal vyklízet chrám, 
rychle jsme ještě koupili mahá-
prasádam a potom jsme šťastní 
a plni dojmů opět sedli do auta 
a pokračovali v cestě do Vrindá-
vanu. Celá naše cesta nakonec 
trvala devět hodin! Vůbec jsme 
nelitovali, viděli jsme všechna tři 
Božstva v jeden den, měli jsme 
daršan Nejvyššího Pána Krišny!!  

Radžastánský mládenec

Krásná dívka z Karoli
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Přestupek proti Krišna 
Prije Thákurání 

Podle knihy Narottama Vilása 
od Šríly Narahari Čakravartího 

Šrí Kršna Čaitanja Maháprabhu 
jednou věnoval svou Góvardhana 
Šílu (Božstvo Pána Kršny v podo-
bě kamene z kopce Góvardhanu) 
Šrí Raghunáthovi dásovi Gosvá-
mímu. Nikdo nedokáže popsat 
to štěstí a blaženost, kterou Dás 
Gosvámí zažíval při své službě 
Girirádžovi. Poté, co Dás Gosvá-
mí opustil tento svět, se do služ-

by této Šíle pohroužil Šríla Krš-
na dás Kavirádž Gosvámí a po 
jeho odchodu po dlouhou dobu 
sloužil s velkou láskou tomuto 
Girirádžovi Šrí Mukunda dás.

 Krišna Prija Th ákurání byla 
dcerou Višnu Priji, manželky 
Ganga-Nárajan Čakravartího, 
předního žáka Šríly Naróttamy 
dáse Th ákury. Krišna Prija byla 
jako zosobnění čisté oddanosti. 
Byla takovou oddanou, že získala 
titul: „Rádhá Kunda vásí Th áku-
rání“. Opustila Gaudadéš a potu-
lovala se celou Vradžou. Žijíce 
zavázána striktními pravidly 

a regulacemi, které si sama urči-
la, usídlila se nakonec na Rádha 
Kundu. V té době si Mukunda 
dás povšiml jejího úžasného 
charakteru a s velkou radostí ji 
neustále opěvoval. Když už byl 
velice starý, snědl jednou nějaké 
zkažené jídlo a jeho žaludek pře-
stal správně fungovat. Ale Kriš-
na Prija mu určila takovou dietu, 
která nejenže tuto nemoc vyléčila, 
ale přinesla také Mukunda dáso-

Šrí Vaišnava - mahimá 
Kathámrita
Nektarové vyprávění o slávě vaišnavů

Rúpa Kavirádž kritizuje Krišna Priju Th ákurání

Líla Purušótama dásKrišna kathá
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vi znovu chuť k jídlu. Mukunda 
dás jí znovu a znovu říkával: „Ty 
se o mě staráš jak vlastní matka“. 
Jednoho dne jí řekl: „Já nikdy 
nepochopím velikost tvé odda-
nosti Pánu Kršnovi. Jsi zajisté ten 
nejvhodnější uchazeč o transcen-
dentální nálady této Góvardhana 
Šíly.“. Když to dořekl, podal jí 
do rukou tento posvátný kámen. 
O pár dní později opustil Mukun-
da dás tento svět. Jelikož ani 
v nejmenším nemohu porozu-
mět tak velké lásce a náklonnos-
ti, jakou Krišna Prija Th ákurání 
vyjevovala vůči Šrí Girirádžovi, 
nebudu se ani pokoušet ji popiso-
vat. Jednoho dne se stalo, že Kriš-
na Prija uviděla ve své Šíle přímo 
Vradžendra Nandanu (Šrí Kršnu). 
Neexistuje způsob, jak popsat její 
blaženost v tento den. 

Je prakticky nemožné popsat 
vám aktivity Krišna Priji. Hari-
náma (Hare Kršna Mahámantra) 

byla neustále přítomná na jejím 
jazyku. Komukoliv projevila svou 
milost, takové osobě se splnila 
všechna přání. Ale pokud někdo 
spáchal přestupek u jejích lotoso-
vých nohou, byl zničen. Jednou se 
oddaný, který se jmenoval Rúpa 
Kavirádž, dopustil takového pře-
stupku, že postupně onemocněl 
leprou a záhy zemřel a stal se 
z něho duch. 

Rúpa Kavirádž se narodil ve 
velice vznešené rodině a měl cho-
vání svaté osoby. Byl žákem Šrí 
Kršna Čaran Čakravartího a tedy 
duchovním bratrem duchovního 
mistra Šríly Višvanáth Čakra-
vartího (důležitého áčárji v naší 
Gaudia vaišnavské posloupnosti), 
Rádha Raman Čakravartího. Ces-
toval se svým duchovním mistrem 
z Gaudy do Vradži. Měl velice sil-
nou víru, že guru se neliší od Krš-
ny Samotného. Na pokyn svého 
duchovního mistra se usídlil na 

Rádha Kundu. Již dříve studoval 
různé druhy poznání jako např. 
sanskritskou gramatiku apod. 
a nakonec vyvinul velkou touhu 
studovat písma v čele se Šrímad 
Bhágavatamem. Se svolením své-
ho gurua tedy začal studovat lite-
raturu oddanosti pod vedením 
Mukundy dáse. Šrí Kršna Čaran 
Čakravartí se poté vrátil do Gaudy. 
Studoval knihy Rúpy Gosvámího, 
Ragunátha Gosvámího a jiných, 
a tak byl neustále pohroužen ve 
vychutnávání božských nálad 
Krišna-prémy (čisté lásky ke Kriš-
novi). Všichni obyvatelé Rádha 
Kundu byli šťastní, vidíce ho tak-
to zaměstnaného. Během něko-
lika pár dní Mukunda dás udělil 
Rúpovi božské transcendentální 
poznání. Nicméně později, poté 
co Mukunda dás opustil tento 
svět, se stala neuvěřitelná věc. 
Jen několik dní po Mukundově 
odchodu se tento Rúpa Kavirádž 
dopustil velice závažného pře-
stupku proti Krišna Prije Th áku-
rání. Jednoho dne se připravoval 
k recitaci ze Šrímad Bhágavatamu 
a všichni vaišnavové včetně Kriš-
na Priji se radostně scházeli, aby 
mohli naslouchat transcenden-
tálním vyprávěním. Když přišla 
Krišna Prija, dostalo se jí zdvoři-
lého uvítání a každý byl nadšený 
z její přítomnosti. Nicméně, Rúpa 
Kavirádž jí neprokázal žádnou 
úctu. Ona samozřejmě necítila 
vůbec žádnou křivdu a jen se tiše 
posadila, aby mohla naslouchat 
Kršna Kathá. 

Po chvíli recitování Bhágava-
tamu se Rúpa Kavirádž rozhlédl 
a promluvil k Th ákurání: „Jak je 
možné, že děláš dvě věci najed-
nou? Je velice rozrušující vidět, že 
během toho, co já recituji Bhága-
vatam, tvůj jazyk zpívá svatá jmé-
na. Jak to můžeš dělat?“ Th ákurá-

Přestupek proti vaišnavovi je jako šílený slon ničící naši rostlinku oddanosti
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ní odpověděla: „To je jednoduše 
jen zvyk mého jazyka. Avšak ani 
v nejmenším to neruší mé pozor-
né naslouchání.“ 

Když to Rúpa Kavirádž uslyšel, 
jen seděl na místě a byl totálně 
přemožen zuřivým hněvem. V tu 
chvíli byl zničen. Nejprve vyvinul 
opovrhující mentalitu vůči své-
mu duchovnímu mistrovi, poté 
vůči Pánu Čaitanjovi a nakonec 
vůči vaišnavům. Díky tomuto 
přestupku okamžitě přišel o svou 
préma-avéšu (neboli ohromující 
pohroužení se v extatické lásce), 

kterou do té doby zažíval. Vše-
mi možnými způsoby zvyšoval 
svou nafoukanost, považujíce se 
za velice důležitého. Postupně 
udělal mnoho dalších přestupků 
proti ostatním. Začal vymýšlet 
vlastní chybnou fi lozofi i a tak se 
postupně dostal na sobeckou ces-
tu, kterou následují ti, kteří závi-
dí Nejvyššímu Pánu. Záře jeho 
těla zmizela a přestalo mu trávit. 
Nakonec zjistil, že má lepru a ta 
se šíří rychle po celém jeho těle. 

 Během pár dní každý chápal 
příčinu i následek jeho závistivých 

aktivit. Zdegradovaný na zničené-
ho a zkaženého ubožáka utekl zpět 
do Gaudadéše. Snažil se vrátit do 
ášramu svého duchovního mistra 
a předstírat, že je vše v pořádku. 
Nicméně tam už každý znal celou 
jeho historii a tak byl znovu jen 
zostuzen. Příběh o tom, jak Rúpa 
Kavirádž zavrhl svého Gurua, se 
rychle rozšířil a každý o něm všu-
de mluvil. Takto ponížen a totál-
ně zničen, necítil se v Gaudadéši 
dobře a utekl do Orisy do vesnice 
známé jako Khurija grám. Jeho 
tělo bylo postupně prožráno 

a zničeno leprou. Trpíce velkými 
bolestmi nakonec zemřel. Poté 
se stal duchem a začal pronásle-
dovat osoby, které se také dopus-
tily vaišnava aparádhy (přestup-
ku vůči oddanému). Kohokoliv 
začal pronásledovat, ten okamžitě 
pochopil: „ Nyní jsem spáchal 
přestupek“. 

Kdykoli se mě někdo zeptá: 
„Vždyť to byl tak kvalifi kovaný 
oddaný. Jak je možné, že to s ním 
tak špatně dopadlo?“ Má odpo-
věď zní: „ Co jiného můžeš oče-

kávat, když se dopustíš vaišnava 
aparádhy?“ 

V Čaitanja Čaritámritě se říká: 
Dopuštěním se jen malého, 

zdánlivě nevýznamného přestup-
ku proti oddanému Pána, dokonce 
i nejlepší oddaný, který vlastní nej-
vyšší standard transcendentální 
lásky, poklesne z této prémy. 

Autor Čaitanja Čaritámrity, Šrí-
la Kršna dás Kavirádž Gosvámí, 
toto do detailu vysvětlil, varují-
ce každého před hořkými plody 
v podobě následků za přestupek 
proti oddanému (vaišnava aparád-
hy). Proto taková osoba, která je 
velice opatrná, aby se nedopustila 
žádného přestupku proti oddaným 
Pána, se stane tou největší a nej-
šťastlivější osobou v celém vesmíru. 

Smích Šríly Rúpy 
Gosvámího

Podle knihy Šrí Bhakti-Ratnáka-
ra od Šríly Narahari Čakravartího

Buďte vždy opatrní ve vztazích 
s oddanými a nikdy nezpůsobuj-
te špatné pocity v jejich srdcích. 
Takové jednání vytváří překážky 
na cestě oddané služby. Nyní 
povím příběh z historie jako 
potvrzení této pravdy. 

Jednoho dne ve Vrindávanu 
seděl Šríla Rúpa Gosvámí v hlu-
boké meditaci, zatímco proží-
val obrovskou blaženost. V této 
meditaci pozoroval úžasnou 
zábavu. Gópí zdobily Šrímatí 
Radharání, zatímco Kršna stál 
za Ní a užíval si tohoto pohledu. 
Kršna vyjevil svou přítomnost 
sakhím (Rádharániným společ-
nicím), a tak způsobil zvětšující 

Kršnadás při návštěvě Šríly Rúpy Gosvámího
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se festival radosti v jejich srdcích. 
Rádharání však o ničem nevěděla. 
Gópí svázaly Rádharániny vlasy 
do copů a mnoha úžasnými způ-
soby je nazdobily. Poté jí podaly 
zrcadlo, aby se podívala, jak vypa-
dá. Jak si prohlížela krásu svého 
obličeje, uviděla v zrcadle také 
Kršnův překrásný, měsíci podob-
ný, obličej. Rádha se okamžitě 
začala velice stydět a okamžitě si 
zakryla hlavu i obličej vrchním 
dílem svého sárí. Všechny sakhí 
se tomu velice smály a Rúpa 
Gosvámí se k nim také ve velké 
blaženosti přidal. 

Zrovna v tu chvíli dorazil na 
to místo jeden vaišnava s tou-
ho setkat se s Rúpou Gosvámím. 
Když uviděl Rúpu, jak se směje, 
nic neřekl a s velkým zármutkem 
v srdci odešel za Šrílou Sanátanou 
Gosvámím. (Dle toho, co se tra-
duje ve Vridávanu, šlo o známé-
ho oddaného, který se jmenoval 
Kršnadás. Říká se, že Kršnadás 
byl chromý a nemohl správně 
chodit. A když tedy uviděl Rúpu 
Gosvámího jak se směje, myslel si, 
že se vysmívá jeho postižení.) 

 Tento vaišnava řekl Sanátano-
vi: „Šel jsem za Rúpou Gosvámím, 
ale když mě uviděl, zničeho nic 

se začal velice smát. Nevím proč 
takto jednal. Nic jsem mu neřekl 
a raději se přišel zeptat tebe, co 
o tom soudíš.“Šrí Sanátana mu 
potom vysvětlil, jaká byla skuteč-
ná příčina Rúpova smíchu. Když 
to ten vaišnava uslyšel, litoval 
v srdci své reakce a naříkal: „Proč 
jsem k němu přišel zrovna v tu 
chvíli? Nerozuměl jsem jeho srd-
ci, a tak jsem se vůči němu dopus-
til přestupku.“Vaišnava byl z celé 
situace velice rozrušený, ale Saná-
tan Gosvámí ho uklidnil. 

Mezitím, poté co se tento vaiš-
nava cítil uražený, Šríla Rúpa 
Gosvámí najednou ztratil jeho 
vizi Pánových zábav. Byl z toho 
nervózní a rozhlížel se všude 
okolo. Poté, co pečlivě uvažoval 
o celé situaci, došel k závěru, že 
ho někdo musel navštívit během 
toho, co byl pohroužen v pozo-
rování Kršnových zábav. „Nevě-
noval jsem se osobě, která sem 
za mnou přišla a tak jsem se vůči 
ní dopustil přestupku.“ Takto 
přemýšlejíce také odešel za Saná-
tanem Gosvámím. Když tento 
vaišnava uviděl přicházet Rúpu 
Gosvámího, okamžitě k němu 
přistoupil. Padl na zem a vzdal 
Rúpovi veškerou úctu. S velkou 

pokorou poté promluvil: „Ó velká 
duše, prosím odpusť mi. Dopus-
til jsem se proti tobě přestupku. 
Když jsem tě šel navštívit, nevěděl 
jsem, že jsi pohroužený v medita-
ci. Buď ke mně prosím milostivý 
a odpusť mi můj přestupek. Jen 
pokud ke mně budeš milostivý, 
dosáhne mé srdce klidu.“

Když Rúpa Gosvámí uslyšel tato 
slova, byl z toho velmi zarmou-
cený. Padl na zem v poklonách 
a vzdal tomuto vaišnavovi uctivé 
poklony. Poté se sepjatýma ruka-
ma řekl: „Nemohu ani vyjádřit, 
jak velký byl můj přestupek, kte-
rého jsem se vůči tobě dopustil. 
Prosím laskavě mi odpusť.“ 

Oba oddaní byli velice pokorní 
a oba byli naplněni Bhakti rasou 
(náladou oddanosti). Navzájem si 
odpustili a díky tomu mohli být 
klidní. Poté všichni tři, i se Saná-
tanem Gosvámím, vychutnávali 
dlouhou dobu nektarové náměty 
Kršna kathá.. Každý, kdo o této 
události uslyšel, zůstal užaslý. 

 Šríla Narahari Čakravartí uza-
vírá tento příběh tím, že každého 
varuje: „Ó bratři, buďte prosím 
velice opatrní ve vašem jedná-
ní s vaišnavy. Pokorně a vážně 
žádejte o odpuštění za jakýkoliv 
přestupek. Dávejte pozor, abyste 
nevyhledávali chyby na oddaných 
a neustále opěvujte jejich slávu. 
Všichni předchozí velcí odda-
ní prohlásili: „Nikdo nemůže 
pochopit jednání vaišnavy.“ Pře-
stože byl Rúpa Gosvámí velice 
vznešený oddaný a byl tak drahý 
Šrí Čaitanjovi Maháprabhuovi, 
Pán ho použil, aby nás všech-
ny poučil o nebezpečí vaišnava 
aparádhy. Udržujte tedy lotosové 
nohy oddaných na svých hlavách, 
a tak se ponořte do nektaru čisté 
oddané služby.“Zábava, kterou v hluboké meditaci pozoroval Rúpa Gosvámí 
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Drazí čtenáři časopisu Náma 
Hatta! Předpokládám, že většina 
z vás jsou oddaní Krišny či sym-
patizanti s hnutím Hare Krišna, 
a proto vám záleží na tom, abys-
te svými činnostmi neubližovali 
sobě ani druhým. Ráda bych zde 
trochu nastínila problematiku 
přísad v potravinách a kosmetice. 
Možná se to někomu bude zdát 
podružné, ale při našem 
cestování po vlasti české 
a návštěvě oddaných, prak-
tikujících duchovní život 

“doma“, jsem přesvědčená, 
že toto téma není až tak 
od věci. Ráda bych upo-
zornila na skutečnost, že 
je opravdu velice důležité 
sledovat složení výrobků, 
jak potravinových, tak 
kosmetických. Možná to 
ještě bude překvapení pro 
mnohé z Vás, ale napří-
klad ani jogurt nemusí 
být vegetariánský! A mýd-
lo, kterým se každý den 
mydlíme, může obsahovat 
hovězí tuk (sodium tallowate). 
Tuto složku obsahuje 80% tuhých 
mýdel!

Takže myslím, že zásada číslo 
jedna pro nás pro všechny je, že 
nechceme používat kosmetiku 
ani potraviny, které obsahují 
extrakty ze zabitých zvířat. Proto 
jsem připravila pár tabulek, kde 
můžete zjistit, co obsahují a způ-
sobují různé přísady. Tyto tabul-
ky jsou také pro ty, kterým záleží 
i na zdraví. Protože názvy jsou 

latinské, často bychom za nimi 
nehledali např. hovězí tuk, žlázy 
z mrtvých zvířat, ropu apod.

V dnešní moderní společnosti 
se razí heslo: je jedno co to udělá, 
hlavně že vyděláme. Takže potom 
není udivující, že drtivá většina 
kosmetických přípravků běžně 
dostupných v obchodech obsa-
hují ropu (neboli PEG – deriváty), 

nebo parabeny (methylparaben, 
ethylparaben, buthylparaben...), 
které přispívají k mnoha alergi-
ím, problémům s játry a tvorbě 
rakoviny. Opatrní bychom měli 
být i při výběru antiperspirantů 
(deodorantů), které obsahují alu-
minium neboli hliník. Tato látka 
přispívá k rakovině prsu. Navíc 
místo, kam se deodoranty apliku-
jí, je velice jemné a citlivé, čímž 
se zvyšuje procento úspěšnosti 
vstřebání hliníku do jemných 

žláz. A to jsem pominula všechny 
přísady ze zabitých zvířat, u kte-
rých ani nemusím zmiňovat, co 
způsobují…

Kůže je jeden z nejrozsáhlejších 
orgánů našeho těla, který vtahuje, 
vsakuje a propouští do těla vše, co 
se ho nějakým způsobem dotý-
ká. Skrze póry se do oběhového 
systému dostává vše, co je v kon-

taktu s kůží. Kůže vstřebá 
během sedmi minut pří-
pravky, které na ni nanesete. 
Je to živý orgán, často vel-
mi podceňovaný. Ale je již 
známo, že často je lepší věci 
raději sníst, než je použít 
na kůži, protože z kůže se 
nám dostávají nečistoty do 
krve a látkové výměny a do 
dalších orgánů. Kdežto 
po požití do žaludku jdou 
nečistoty do střev a ven…

Osobně již pár let experi-
mentuji a snažím se najít co 
nejjednodušší způsob, jak 
efektivně a zdravě nahradit 
různé kosmetické příprav-

ky. Například jeden z nenásilných 
(ahimsa) způsobů udržování 
suché kůže jsou různé rostlin-
né oleje. V létě se můžete mazat 
kokosovým i mandlovým ole-
jem, v chladnějších dnech olivo-
vým, nebo sezamovým a v zimě 
hořčičným olejem. Pro ženy na 
odličování není nic jednoduššího 
než růžová voda (používám stej-
nou, jaká je na vaření) s mandlo-
vým, nebo olivovým olejem. Tato 
kombinace dobře poslouží i mís-

Víme, co jíme, víme, čím 
se myjeme?

Rodasí déví dásípraktické rady
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to pleťového krému. Pokud má 
někdo opravdu suchou pleť i kůži 
na těle, pomůže ghí. Ghí, koko-
sový, nebo olivový olej můžete 
použít i na vlasy, před umytím, 
aby se dobře rozčesávaly. Pokud 
máte suché vlasy a kůži na hla-
vě, opět použijte některý z olejů 
či ghí a nechte pár hodin (nebo 
i celý den) působit. 

Tip na nejdostupnější, levnou, 
ahimsa kosmetiku je drogerie 
dm, která má svou značku Alver-
de. Tato kosmetika je fi nančně 
dostupná, vegetariánská a vět-
šina výrobků je 
bez ropy, obsa-
huje ovšem 
občas nějakou 
tu nevhodnou 
chemikálii. Pro 
náročnější exis-
tují samozřej-
mě další, dražší 
značky, které jsou 
ještě kvalitněj-
ší – Lavera, Eco 
cosmetics, Ecover 
(vyrábí přípravky 
na praní a úklid), 
Logona, Urter-
kram, Weleda…

D a l š í m 
důležitým fakto-
rem je potrava. 
Jak jsem zmíni-
la výše, nebuďte 
důvěřiví a kontrolujte složení! Je 
stále mnoho jogurtů, které obsa-
hují želatinu – vyrábí se z kopyt 
a rohů mrtvých zvířat. Sýry obsa-
hují syřidla – rozemleté hovězí 
žaludky…

Pro ty, kteří stále pochybují 
o tom, co je špatného na čokoládě, 
můžeme znovu připomenout, že 
obsahuje kakao a kakaové máslo. 
Kakao obsahuje látku theobro-
min, která navozuje pocit štěstí 

a je návyková. Th eobromin má 
také podobný účinek jako kofein, 
který je v čokoládě také obsažen 
v malém množství. Například 
dětem, jejichž matky byly nar-
komanky, se nedoporučuje, aby 
požívaly cokoliv, co může způso-
bit závislost a jednou ze samozřej-
mostí jsou výrobky s kakaa.

Nezapomínejte, že platíte peně-
zi, které jste vydělali svou prací. 
A je celkem rozumné si rozmyslet, 
jestli si za vydělané peníze kou-
píte trochu ugra – karmy (šíle-
ných karmických reakcí), nebo 

je použijete na podporu “bohuli-
bých“ činností. V povaze českého 
národa je velmi zakořeněná šet-
řivost, která je pro mnohé často 
důležitější než zdraví, morálka 
a dobrá karma nebo dokonce čin-
nosti bez karmy. 

Možná někteří z vás ještě nevě-
dí, že na farmě Krišnův Dvůr 
máme k prodeji 16 druhů mou-
ky, zelený a žlutý hrách, pohanku, 
pohankové slupky (úžasná výplň 

do polštářů), med od farmář-
ských včel, žito, oves, vyloupanou 
špaldu na klíčky, brambory. Mož-
ná někdo začne počítat, že u nich 
v sámošce může koupit mouku 
o pět korun levnější. ALE víte, 
co je v ní namleto? Víte, koho 
tím podporujete? A víte, co za 
to dostanete? Levné neznamená 
vždy dobré, jak již víme. Někdy 
je lepší méně než více, protože se 
nám vrátí mnohem více! Buďme 
inteligentní a nenechejme se strh-
nout propagandou materialistů! 

Nebuďme kripanové (lakom-
ci), buďme bráhma-
nové! Podporujme 
projekty, které slouží 
k rozšíření vědomí 
Krišny, k materiální-
mu udržování odda-
ných a potěšení Nej-
vyššího Pána. Šríla 
Prabhupáda si přál, 
aby oddaní vytvořili 
soběstačnou společ-
nost, která nebude 
materiálně závislá 
na společnosti mate-
rialistů. Ale takovou 
společnost nelze 
vytvořit bez toho, 
aniž by ji sami členo-
vé hnutí Hare Krišna 
podporovali. Podpo-
rujme projekty KAR-
MA FREE! 

Doplňující informace k přísa-
dám :

Předem upozorňuji, že tento 
seznam není úplný, je to jen malý 
výče, alespoň pro představu.

 

PEG deriváty 
(jako emulgátory) - popisy ve 

složení: PEG..., koncovka -eth 
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a číslo, také Polyglycol, Polysorba-
te, Copolyol - obvykle syntetické 
polyethylenglykoly, které změk-
čují pokožku a činí ji tak pro-
pustnější pro další škodlivé látky 
ve výrobku. PEG deriváty bývají 
často znečištěny dioxiny a ethylen 
oxidem, které jsou rakovinotvor-
né a poškozují dědičné geny.

Halogenorganické sloučeni-
ny – 

popisy ve složení: názvy obsa-
hují Bromo, Jodo, Chloro -

konzervace, způsobují alergic-
ké rekce, nejsou v přírodě odbou-
ratelné, zdraví škodlivé. parafíny, 
silikony - ucpávají póry. Surovi-
ny z ropy jsou levnou náhražkou 
kvalitních rostlinných olejů 
a tuků. O parafínech je známo, 
že se mohou usazovat v játrech, 
ledvinách a lymfatických uzli-
nách. Ropné produkty pokrývají 

pokožku nepro-
dyšným fi lmem, 
který brání při-
rozeným kož-
ním procesům 
a dýchání kůže.

Sodium lau-
reth sulfate 

- pěnotvorný 
tenzid. derivace 
z ropy, dlouho-
době vysušuje 
pleť

Oxybenzon – 
syntetický UV 

fi ltr, proniká skrz 
kůži a ukládá se 
v těle, podezření 
z hormonálního 
působení, silně 
alergizující

Formaldehyd 
deriváty- 

popisy ve složení: Imidazolidi-
nyl - Urea, Bronopol, 2-Bromo-2- 
Nitropropane-1, 3-Diol, Bronidox, 
5-Bromo-5-Nitro1, 3-Dioxane, 
Diazodinyl-Urea a DMDM Hyd-
antion - stárnutí pokožky, eventu-
elně rakovina kůže. 

Propylenglykol -
Kosmetická forma ropného ole-

je obsažená v brzdové a hydraulic-
ké kapalině vozidel a průmyslová 
příprava nemrznoucích směsí. Ve 
výrobcích pro péči o pleť a vla-
sy propylenglykol působí jako 
zvlhčovadlo, což je látka, která 
udržuje vlhkost v pokožce nebo 
kosmetických výrobcích tak, že 
brání úniku vlhkosti nebo vody. 
Material Safety Data Sheets 
(MSDS) upozorňuje spotřebite-
le, aby zabránili styku pokožky 

s propylenglykolem, neboť toto 
silné dráždidlo pokožky může 
způsobit abnormální jevy na ját-
rech a poškodit ledviny.

Kolagen - 
Nerozpustný vláknitý pro-

tein příliš velký, aby pronikl do 
pokožky. Kolagen obsažený ve 
většině přípravků pro péči o pleť 
je odvozen od zvířecích kůží 
a rozmělněných kuřecích nohou. 
Tato přísada vytváří na pleti vrst-
vu, která může pokožku dusit, 
brání ji dýchat.

Elastin - o vysoké relativní 
molekulové hmotnosti.

Protein podobný kolagenu, 
který je hlavním komponentem 
elastických vláken. Elastin je 
rovněž odvozen od živočišných 
zdrojů. Jeho účinek po nanesení 
na pokožku je podobný účinkům 
kolagenu.

Formaldehyd -
Toxický bezbarvý plyn, je 

dráždivý a jedná se o karcinogen. 
V kombinaci s vodou se formal-
dehyd používá jako dezinfekční 
prostředek, fi xatér, nebo konzer-
vační prostředek. Formaldehyd je 
obsažen v mnoha kosmetických 
výrobcích a konvenčních systé-
mech péče o nehty.

Natrium-lauryl-sulfat (SLS) -
Silný detergent (čistící, prací 

prostředky) a smáčedlo použí-
vané do čistících prostředků na 
podlahy autodílen, odmašťovačů 
motorů a autočistících prostřed-
ků. SLS je látka ve vědeckých 
kruzích důvěrně známá jako 
běžné dráždidlo pokožky. Rychle 
se vstřebává a zadržuje v očích, 
mozku, srdci a játrech, což může 
vyústit v nebezpečné dlouhodo-

... je jedno co to udělá, hlavně že vyděláme.
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bé následky. SLS může zpomalo-
vat proces hojení, způsobit oční 
zákal u dospělých a může bránit 
náležitému vývoji zraku u dětí.

Natrium-lauret-sulfat (SLES)
SLES je forma alkoholu (etho-
xylatovaný) SLS. Je o něco méně 
dráždivý než SLS, ale může způ-
sobit větší vysušování. Jak SLS, 
tak SLES může vést k potencio-
nálně karcinogennímu formo-
vání dusičnanů a dioxinů v šam-
ponech a čistících vodách při 
reakci s jinými složkami. Značné 
množství dusičnanů může takto 
vstoupit do oběhového systému 
již z pouhého jediného použití 
šamponu.

Alkohol –
Bezbarvá, prchavá, hořlavá 

kapalina vyráběná fermentací 
droždí a uhlovodanů. Alkohol 
se často používá jako rozpouště-
dlo a lze se s ním rovněž setkat 
v nápojích i v medicíně. Alko-
hol jako přísada do potravino-
vých výrobků může způsobit, že 
tělesné tkáně jsou náchylnější na 
karcinogeny. Bylo prokázáno, že 
ústní vody s obsahem alkoholu 
25% nebo více mají co do činění 
s rakovinou ústní dutiny, jazyka 
a jícnu.

Hliník – aluminium
Kovový prvek často používaný 

při výrobě součástí letadel, pro-
tetických pomůcek a jako ingre-
dience antiperspirantů, antacidů 
a dezinfekčních látek. Hliník je 
spojován s Alzheimerovou cho-
robou a poškozováním centrální-
ho nervového systému.

 Značení přírodní 
kosmetiky 

Známka „kontrolovaná pří-
rodní kosmetika“ je od roku 2001 
registrována mezinárodním insti-
tutem Ecocontrol/BDIH. Pokud 
nese výrobek označení „kontro-
lovaná přírodní kosmetika“ a je 
označena tímto logem, můžete si 
být jisti, že splňuje velmi náročná 
kritéria: 

• Použité přírodní suroviny 
mohou pocházet pouze z kontro-
lovaného ekologického zeměděl-
ství nebo certifi kovaného sběru 
ve volné přírodě. 

• Sběr surovin 
musí probíhat 
šetrným způso-
bem, aby nedošlo 
k poškození ani 
zatížení životní-
ho prostředí. 

• Výrobky nes-
mí obsahovat lát-
ky cizí lidskému 
organismu, např. 

parafín, vazelínu nebo jiné ropné 
produkty. 

• Při výrobě této kosmetiky se 
používají pouze čisté rostlinné 
oleje. 

• Kosmetika nesmí obsahovat 
žádné syntetické konzervační, 
vonné ani barvicí látky. 

• Kosmetika ani požité suroviny 
nesmí být testovány na zvířatech. 

• Při výrobě nejsou používány 
suroviny z mrtvých zvířat. 

• Nesmí být požívány suroviny 
z geneticky upravených rostlin 
a není povoleno používat radi-
oaktivní záření pro konzervaci 
výrobků. 

Vegan kosmetika 

Logo se zelenou slunečnicí, 
které označuje výrobky zcela bez 
živočišných produktů.

Látky, které způsobují alergii 
můžete zjistit na této internetové 
adrese: http://www.uzpi.cz/adre-
sar/pris-Alergie.htm

Pro všechny čtenáře jsme jako 
mimořádnou přílohu vložili do 
časopisu tabulku přídatných 
látek živočišného původu ane-
bo s vysokou pravděpodobností 
vyrobené z živočišných surovin. 
Upozorňujeme vás, že seznam 

„éček“ nemusí být úplný, neboť 
se informace ohledně přídatných 
látek neustále mění a upřesňují. 
Jako základní vodítko pro orien-
taci v této problematice by měl 
být ale dostačující.

Haré Krišna
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Jednoho deštivého večera roku 
1972, kdy jsem se poprvé dozvě-
děl o vědomí Krišny, jsem seděl 
ve stanu a listoval Bhagavad-
gítou takovou, jaká je od Šríly 
Prabhupády. Občas jsem sklíčeně 
vyhlédl ven skrz proudy padající 
vody na mlhavý obrys šeřících se 
Pyrenejí, obklopujících malé zele-
né údolíčko, v němž jsem tábořil. 
Pršelo bez přestání už dva dny 
a počasí nejevilo žádné známky 
brzkého zlepšení. I spací pytel mi 
už promokl.

Má romantická idea cvičení 
jógy v horách se ukázala být pou-
hým snem. Vše, na co jsem byl 
schopný myslet, byly suché šaty 

a teplé jídlo. 
Stále jsem 
však měl 
svou Bhaga-
vad-gítu a dál 
jsem obracel 
stránky.

J e d n a 
pasáž upou-
tala mou 
pozornost: „Všechny druhy jógy 
vrcholí bhakti-jógou. Ostatní 
jógy jsou pouze prostředky, jak 
dospět k bhakti na úrovni bhakti-
jógy. Jóga ve skutečnosti zname-
ná bhakti-jógu, a všechny ostatní 
jógy jsou postupy na cestě k bhak-
ti-józe.“ (Bg. 6.47, význam)

„Samozřejmě,“ pomyslel jsem si. 
„Jelikož slovo jóga znamená navá-
zání spojení s Nejvyšším, oním 
propojovacím článkem pro tako-
vé spojení musí být bhakti.“

Sledoval jsem dále myšlen-
kovou linii Šríly Prabhupády 
a pochopil jsem, že když se gjáný, 

Jóga lásky
Rohinínandana dásesej



číslo 6  ročník 12  NÁMA HATTA  21číslo 6  ročník 12  NÁMA HATTA  21

jenž je pohroužen v empirické 
kontemplaci o rozlišování mezi 
pravdou a iluzí, dostane do bodu 
pochopení a přijetí skutečnos-
ti, že Nejvyšší Pravdou je Krišna, 
stává se jógím. Podobně, když 
karmí, těžce pracující pro mate-
riální výdělek, začne s citem obě-
tovat výsledky své práce Krišnovi, 
stává se také jógím.

Prabhupáda to vysvětluje jed-
noduše: karma + bhakti = karma-
jóga; gjána + bhakti = gjána-jóga.

Nakonec jsem pochopil, že 
jóga jednoduše znamená jednat 
pro Krišnovo potěše-
ní. Buďto jsem mohl 
sedět ve svém pro-
chladlém stanu a mys-
let si: „Nemám žádné 
touhy, nic mi nepatří, 
nejsem nic,“ zatímco 
bych potajmu ulpíval 
na svém světě, v němž 
jsem tou hlavní posta-
vou – anebo jsem mohl 
přijmout: „Ano, Krišna 
je poživatel, Pán a můj 
drahý přítel.“ Pocítil 
jsem vlnu štěstí, když 
jsem si uvědomil, že 
možná nejsem sám. 
S lehkým srdcem jsem 
si zalezl do spacího pyt-
le a poslouchal vytrvalé 
přívaly deště bubnující 
o stanovou plachtu, jež 
stále více zaplavovaly 
promáčené údolí.

Svítání přišlo pomalu a utrá-
peně. Byl jsem úplně prochladlý. 
Musel jsem tolik myslet na své 
zkřehlé tělo, že uběhla hodná 
chvíle, než jsem se dokázal zno-
vu přimět k pokračování ve čtení 
a rozjímání. Vypadalo to, že ten 
déšť, který mi po oněch třech 
dnech prosákl snad až do kos-
tí, nebude mít konce. Sbalit se 

a plahočit se pryč nepřicházelo 
v úvahu. Jediné, na co jsem se cítil 
dostatečně nadšený, bylo uvařit si 
ze svých tenčích se zásob teplé 
jídlo.

Zatímco se na kempingovém 
vařiči (na „Krišnově vařiči“, při-
pomněl jsem si) zahříval rend-
lík, otevřel jsem zkřehlými prsty 
znovu Gítu. Tentokrát to byla 
devátá kapitola, verš 26: „Jestliže 
Mi někdo s láskou a oddaností 
nabídne lístek, květinu, ovoce, či 
vodu, přijmu to.“

Ve významu Šríla Prabhupáda 

vysvětluje, že pro dosažení doko-
nalosti existuje velmi jednoduchý 
proces: nabízet Pánu Krišnovi 
svou láskyplnou službu a „nic 
víc“.

„To je úžasné!“, pomyslel jsem 
si. „Ale počkat. Ačkoli Prabhupá-
da říká, že je tento proces velmi 
jednoduchý, říká také, že jedinou 
potřebnou kvalifi kací je být čis-

tým oddaným milujícím Kriš-
nu. Já ale Krišnu nemiluji. Stěží 
o Něm něco málo vím. V podsta-
tě miluji jen sám sebe (a dokon-
ce ani tím si nejsem úplně jistý), 
jak tedy mohu tímto způsobem 
dosáhnout nejvyšší dokonalosti 
života? Možná bych místo toho 
měl meditovat.“

Dříve jsem zkoušel meditovat, 
odtáhnout svou mysl od vnějších 
podnětů. Je pravda, že přechod-
ně jsem díky této snaze dosáhl 
určitého klidu, ale stále jsem byl 
konfrontován se skutečností, že 

musím žít v rušném 
světě. Neměl jsem na 
to, abych odešel pryč 
a žil v himalájské jesky-
ni, či alespoň na samo-
tě v lese někde poblíž 
domova. A i kdybych 
to dokázal, mohl jsem 
se nacházet v té samé 
situaci jako nyní – 
promrzlý, hladový, 
pochmurně zírající na 
déšť a meditující: „Lijá-
ku, lijáku, jdi pryč.“

Četl jsem dál: „Avšak 
připravování jednodu-
chých vegetariánských 
jídel, jejich obětová-
ní před Božstvem či 
obrázkem Pána Krišny, 
klanění se Mu a mod-
litba, aby naše oběto-
vání přijal, umožňuje 
člověku dělat v životě 

neustálý pokrok, očistit své tělo 
a vyvinout jemné mozkové tkáně, 
což vede k jasnému myšlení. Obě-
tování bychom měli především 
provádět s láskyplným postojem. 
Krišna nepotřebuje jídlo, protože 
již je vlastníkem všeho, co existuje, 
avšak přijímá obětování od toho, 
kdo Jej chce tímto způsobem 
potěšit. Důležitým faktorem při 
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přípravě, podávání a obětování, 
je dělat to s láskou ke Krišnovi.“

„Třeba bych to mohl zkusit 
s touhle polévkou,“ řekl jsem si. 

„Jen z té lásky jsem ještě v rozpa-
cích. Krišna určitě nepřijme mé 
obětování postrádající lásku.“

Prabhupáda to ale napsal tak, 
že to znělo snadno. „Připravte 
jednoduché vegetariánské jídlo.“ 
To jsem udělat mohl. „Pokloňte 
se a modlete se ke Krišnovi, aby 
toto pokorné obětování přijal.“ 
To jsem mohl také udělat. Mé 
obětování může být určitě pokor-
né, i když já takový nejsem.

„Kromě toho musím někde začít. 
Prabhupáda má pravdu – ten pro-
ces je snadný. Těžké asi bude nau-
čit se ten správný postoj. To může 
trvat dlouho. Ale s Krišnovou 
pomocí je přece možné cokoli.“

Poslechl jsem pokyny Šríly 
Prabhupády a poklonil se. „Kriš-
no, prosím, přijmi toto obětová-
ní. Hare Krišna.“ Připadal jsem 
si hloupě, nevěděl jsem, co říct, 
ale hluboko uvnitř pod oním 
rozpačitým pocitem v mém srdci 
narůstalo blažené štěstí. Ano, udě-
lal jsem správnou věc. Pán Krišna 
a Prabhupáda mi řekli, abych to 
udělal, a já jsem to udělal.

Podíval jsem se na polévku 
a začal ji servírovat. Prabhupáda 
řekl, že podávání je také důležité. 
Cítil jsem, že vede každý můj 
pohyb. Již z dřívějška jsem byl 
zvyklý jíst v náladě vděčnosti vůči 
Bohu. Tohle bylo ale jiné. Právě 
jsem něco Pánu nabídl a nyní to 
vypadalo, jako by to On nabízel 
zpátky. Usrkl jsem trochu polév-
ky.

Věděl jsem, jakou chuť mám 
očekávat, protože to byla prostá 
zeleninová polévka. Ale kromě 
obvyklé chuti se mi začal z úst do 
žaludku a do celé mé bytosti šířit 
ještě další úžasný pocit. Jako kdy-
by mě něco nabilo elektřinou. Mé 
srdce jako by chtělo vybuchnout. 
Šlo tu o něco víc, než když jen 
hladový člověk normálně snídá.

Začínal jsem tušit, o čem bhakti 
je. Byl jsem odpoután od nepoho-
dlných podmínek (úplně jsem na 
ně zapomněl), věděl jsem (ales-
poň trochu), co dělám a pro koho 
to dělám, a byl jsem pohroužen 
v transcendentálních myšlenkách. 
Skutečně to vypadalo, že bhak-
ti, jóga lásky, zahrnuje vše, co je 
možno získat ze všech ostatních 
druhů jógy, a ještě mnohem víc, 
neboť skrze navázání spojení 
s Pánem a díky službě Jemu jsem 
mohl vnímat Jeho pomocnou 
ruku.

Poustevnický mystik může 
dosáhnout vlády nad určitým 
časem a prostorem, ale dokud 
neprobudí lásku ke Krišnovi, 
čeho nakonec dosáhl? Trochu 
slávy, moci, nebo vlivu. Pouze 
bhakti je absolutní, jelikož jedi-
ně bhakti nás spojuje v pevném 
objetí s Absolutním Pánem.

Dlouho jsem hleděl do deště, 
povzbuzen teplými paprsky vědo-
mí Krišny. Už jsem se necítil sám.

Šríla Prabhupáda Vaří s láskou pro Krišnu



Stručně z obsahu:
•  Články o Šrílovi Prabhupádovi
•  přednášky duchovních mistrů
•  aktuální informace o činnostech 

hnutí Haré Krišna – programy, 
festivaly

•  články na různá fi losofi cká 
témata – karma, reinkarnace, 
vědomí, atd.

•  přednášky, semináře atd.

•  potřebné rady pro praktiková-
ní bhaktijógy a mantra medi-
tace

•  tvorba oddaných Krišny
•  vaišnavská kultura – její rozma-

nitost a krása
•  zajímavosti ze společnosti odda-

ných po celém světě
•  vegetariánské recepty
a v příštím roce mnohé další…

Jedná se o neziskový nekomerční časopis, který 
se snaží propagovat duchovní principy života 
v souladu s původní védskou literaturou 
Časopis je v černobílém provedení na kvalitním 
křídovém papíře. Vychází šest čísel do roka.

Předplatné na jeden rok 
činí 300 Kč (6 čísel). 

Jestliže máte zájem časopis ode-
bírat, zašlete složenkou částku 300 
korun na adresu redakce. Neza-
pomeňte uvést také svoji poštovní 
adresu, na kterou vám můžeme 
časopis zasílat – popřípadě i svůj 
telefon k následné další komuni-
kaci. 

Jestli máte zájem, můžete 
informovat o tomto časopise 
své známé, příbuzné, přátele 
atd. a můžete nám tímto pomo-
ci zvětšit počet předplatitelů. 

Také velmi rádi uvítáme 
jakoukoliv finanční částku 
na podporu vydávání časopi-
su. Další informace vám rádi 
poskytneme na adrese redakce. 
Také samozřejmě vítáme vaše 
podnětné názory a připomínky 
ke zkvalitnění našeho časopisu.

Časopis Náma Hatta navazu-
je na mnohasetletou vaišnav-
skou tradici a kráčí ve šlépějích 
velkých áčarjů pod vedením 
duchovních mistrů a Šrí Šrí 
Nitái-Navadvípačandry.

Přejeme Vám, abyste na jeho 
stánkách našli mnoho užiteč-
ného i zajímavého pro Vaši 
duchovní inspiraci.

Časopis Náma-Hatta

Informace o předplatném:
Předplatné na rok 2009!!!

Adresa redakce:
Časopis Náma Hatta
Jarmila Vojtěchová 
(Divja Kišorí déví dásí)
Soukenická 27
110 00 Praha 1
e-mail: divyakisori@gmail.com
mobil: +420 605 700 876

POZOR ZMĚNA ADRESY!!!
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Zapékané „Pančpurán sabdží“
3 větší cukety
1 květák
3 mrkve
2 čl namleté směsi koření 
pančpurán (černá hořčice, římský 
kmín, řecké seno, fenykl, kalindží)
2 čl lžičky sušených listů řeckého 
sena (když neseženete, nahrad´te 
čerstvou petrželkou)
2 dcl smetany 30%
1,5 čl soli
máslo na zapékání

V troubě zapečeme 
nakrájenou zeleninu 
s trochou másla. Mezitím 
si připravíme směs 
pančpurán. Vezmeme 5 
druhů výše uvedeného 
koření (od každého stejné 
množství) a krátce nasucho 
orestujeme na pánvi. Poté 
tuto směs nameleme. 
V hrnci rozehřejeme 

kousek másla a necháme 
na něm krátce zpěnit 2 
čl této směsi koření, poté 
přidáme 2 čl sušených listů 
řeckého sena, promícháme 
a vzápětí přilejeme 2 dcl 
smetany. Krátce ji povaříme 
s kořením, smícháme 
s upečenou zeleninou 
a osolíme. Nakonec vše 
nabídneme Šrí Kršnovi 

a voňavé sabdží je hotové. 
Přejeme dobrou chut´!

Recept poskytl 
Džalanidhi dás


