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Haré Kršna drazí oddaní 
a příznivci vědomí Kršny,

jelikož právě držíte první číslo 
časopisu v tomto roce, chtěla bych 
vám všem popřát do roku 2009 vše 
nejlepší, a jak si tradičně přejí odda-
ní: hlavně hodně Kršnovy milosti. 
Každý rok přinese něco nového a já 
doufám, že pro vás všechny bude 
znamenat jen to nejpříznivější pro 
duchovní život.

Asi jste si všimli, že časopis se vrá-
til do formátu A4, jak tomu bylo 
před léty, a to z technických důvodů 

naší tiskárny. Také jsme pozměnili 
písmo v názvu časopisu, neboť jak 
se říká: změna je život. A to platí 
i v duchovním životě, pokud zůstá-
váme na jednom místě a nezíská-
váme nové realizace a chuť ve zpí-
vání svatého jména, stává se pro 
nás duchovní praxe jakoby mrtvou 
a nudnou.

Přeji vám tedy spoustu transcen-
dentálních nových zážitků ve spo-
lečnosti oddaných Kršny...

Za redakci časopisu
Divja Kišorí dd
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Pána Krišny nebo Jeho oddaných ve 
spojení se slovem dás (ženy dásí), 
což znamená „služebník“. Například 
jméno Krišna dás znamená „služeb-
ník Krišny “. 
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Jí jen tolik, kolik je 
zapotřebí

Přestože Šríla 
Prabhupáda dostával to 
hojné prasádam, které 
mu v ohromných por-
cích nabízeli jeho milu-
jící žáci, nikdy se neod-
dával požitkaření. Bral 
si pouze skromné por-
ce a zbytek rozděloval 
mezi oddané. Odříka-
vý život bývá spojova-
ný se zákazem pojídat 
vybrané pochoutky, 
protože jazyk může 
člověka zatáhnout 
do víru hmotné tou-
hy a zničit tak jeho 
duchovní pokrok. Šrí-
la Prabhupáda se ale 
nikdy nestal obětí 
takových kulinářských 
požitků. Vždy si udržo-
val své plné duchovní 
schopnosti a úplnou 
oddanost uspokojová-
ní transcendentálních 
smyslů Pána Krišny.

Dovedný

Když Šríla Prabhupá-
da přijel v roce 1965 
do Ameriky, stál před 
obrovskou výzvou, jak 
zapojit hrubé materia-
listy do jemného duchovního proce-
su rozvoje vědomí Krišny. I když se 
to zdálo nemožné, Šríla Prabhupá-

da zázračně zažehl duchovní explo-
zi, jejíž vibrace dodnes rezonují po 
celém světě. Prokázal do té doby 

neslýchanou kazatelskou dovednost 
tím, že představoval vědomí Kriš-
ny v dokonalém souladu s dobou 
a okolnostmi, a nabízel tak přitažli-
vý a chutný duchovní program, kte-
rý mohla každá upřímná duše snad-
no následovat. 

Dnes, když na festivalech Ráthaját-
ry pestrobarevné vozy Pána Džagan-
nátha plují ulicemi velkoměst, mili-
óny lidí po celém světě zpívají, tančí, 
mávají a provolávají slávu jako uni-
verzální vyjádření vděčnosti. Z toho 
je jasné, že Šríla Prabhupáda byl tak 

dovedný, že i za jeho 
fyzické nepřítomnosti 
se vědomí Krišny šíří 
světem díky důsledné-
mu dodržování jeho 
pokynů.

Mlčenlivý

Podle vaišnavské 
filosofie být mlčenli-
vý znamená zapojovat 
jazyk do hovoru pouze 
při námětech spoje-
ných s Pánem Krišnou. 
Šríla Bhaktisiddhánta 
Sarasvatí Thákura vedl 
své žáky k mlčenlivos-
ti následujícími slovy: 

„Nesmyslná řeč plodí 
nesmyslné myšlenky, 
plodí nesmyslné jedná-
ní, plodí zrození, smrt, 
stáří a nemoc.“

Šríla Prabhupáda, 
který byl nejlepším 
žákem svého duchov-
ního učitele, byl hlav-
ním zastáncem této 
průpovědi, když sám, 
bez pomoci, šířil kriš-
na-kathá po celém svě-
tě svými přednáškami, 
diskusemi a překlada-
telskou prací. Jeho slo-
va jsou řeka nektaru, 
plynoucí milosrdně do 
srdcí oddaných, a tato 
mocná řeka jednou 

umlčí nesmyslné sklony všech duší 
trpících v tomto světě. 

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.

Adžitánanda dás seriál
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Každý má rád tanec. Dokon-
ce i mnohá zvířata tančí, takže 
můžeme vidět, že tancování je při-
rozené pro každou živou bytost, 
duši. Vždyť tanec pochází z duchov-
ního světa, jak říká Brahma Samhi-
ta, v duchovním světě je každý krok 
tancem. Krišna tančí tanec Rása se 
svými přítelkyněmi, Pán Čaitanja 
tančí se svými společníky a hlasitě 
zpívá svaté jméno Krišny. V Bhága-
vat Puráně čteme o Šivovi, který je 
mistrem v tanci a když přijde čas 
k zániku vesmí-
ru, Šiva zničí 
svým divo-
kým tancem 
celý svět. Jeden 
z védských spi-
sů, zabývající se 
uměním a hlav-
ně tancem, se 
nazývá Natya 
Šástra.

Tanec je způ-
sob jak sloužit 
Bohu a ve vaiš-

navské tradici hra-
je tanec důležitou 
úlohu. Obzvláště od 
doby, kdy Pán Čai-
tanja přišel se svým 
sankírtanovým hnu-
tím, aby učil ten 
nejjednodušší a nej-
lahodnější způsob 
dosažení dokonalos-
ti, zpívání svatého 
jména Pána Krišny, 

doprovázené nadšeným tancem. 
Tančíme pro potěšení Boha, tedy 
Pána, který sídlí v podobě Božstev 
ve všech vaišnavských chrámech. Je 
zajímavé, že jedna z šedesáti čtyř 
složek (upačár) uctívání Božstev je 
tancování před Božstvy. Pěkným 
příkladem takové služby jsou Déva-
dásí, ženy, které zasvětily svůj život 
tanci pro chrámová Božstva. Pro 
Dévadásí je tanec vyjádřením vnitř-
ních emocí, oddanosti k Bohu. Pro 

tanečnici je vnitřní rozpoložení tím 
nejdůležitějším v tanci. 

V Indii je dnes 
známo něko-
lik tradičních 
tanců, z nich 
n e j z n á m ě j -
ší je Bharat 
Natyam. Dal-
ší se jmenují 
například Kathak 
(v Uttar Pradéši), 
Kathakali a Mohini-
attam (Kerala), 
Kuchipudi (Andhra 
Pradéš), Manipu-
ri (Manipur), Oddi-
si (Orissa) a Sattriya 
(v Assamu).

Bharat Natyam, který je 
nejvíce oblíben v jížní 
Indii (Tamil Nadu), 
je doprovázen 
karnatickou hud-
bou, určenou 
právě pro tento 
tanec. Tanečni-
ce je oblečena 
do pestrých 
tanečních 
šatů a také 
n á l e ž i t ě 
o z d o b e -
na. Kaž-
dá z ozdob 
tanečnice 
má svůj 
význam. 
N a 
pr a -
v é 

Kathak

Věčná kultura duše

Tanec ve 
vaišnavské tradici

Význam vaišnavských obřadů a védské kultury

Odissi

Manipuri

Bharat Natyam

Dharmí dásseriál
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Tanec ve 
vaišnavské tradici

části hlavy je vždy připevněn znak 
slunce a na levé znak měsíce. Vzadu 
nad copem, nebo na drdolu, který 
si váže, je labuť. Labuť dokáže svým 
zobákem rozdělit mléko od vody 
a tanečnice nosí tento symbol pro-
to, aby dokázala rozdělit dobré od 
špatného. Při tanci Bharat Natyam 
jsou používány dva taneční styly: 
nrta a natya. Nrta je dynamická 
abstraktní forma, tvořená různými 
tanečními kroky, spolu s gesty dlaní 
a prstů (mudry). Natya vypráví pří-
b ě h y z Véd, věnuje se 

d u c h o v n í m 

námě-
t ů m 

a mnohdy 
vyjadřuje 
obsah pís-
ní nebo 
b á s n í 
v a i š n av -
ských poetů. Každé gesto, 
mimický výraz a postoj 

tanečnice má svůj význam 
a je klíčem k poro-
zumění daného 
příběhu či vyprá-

vění. Bharat Natyam 
je vlastně něco mezi 

pantomimou, tan-
cem a divadlem. 

V dřívějších 
časech bývaly 

některé chrá-
mové taneč-
nice Déva-
dásí zvány 
do králov-
ských sídel, 

aby před-
vedly svůj 

tanec před 
králem. Pro 

tanečnice, kte-
ré tančí na krá-

lovských dvo-
rech, se později 

ujal název Rádžadásí. 
Vaišnavský král na 

ně hleděl jako 
na představite-
le Boha, neboť 
skrze vyprávění 
(Krišna-kathá), 
které vyjadřo-
valy tancem, 
mohl být spo-
jen s Bohem 

a dosáh-
n o u t 
vě d om í 
Krišny. 

D é v a -
dásí byly 
v mno-
h ý c h 
c h r á -
m e c h 
součástí 
k a ž d o -
denního uctívání. V něk-
terých chrámech jich 
bývalo mnoho, například 
chrámy Tandžor a Tavan-
kor jich měly kolem čtyř stovek. 
Dévadásí byly obvykle vdané, ale 
některé se rozhodly pro celoživot-
ní celibát, pohrouženy pouze 
v hluboké oddanosti Božstvům. 
Tanec, jako je Bharat Natyam, 
může být dokonalou formou 
duchovní meditace pro toho, 
kdo chápe jeho význam. 

Když Šríla Prabhupáda 
poprvé odcestoval z Indie do 
Ameriky, modlil se ke Krišnovi: 

„Ó Pane, jsem jen loutka ve Tvých 
rukách. Pokud jsi mě sem tedy při-
vedl, abych tančil, tak mě roztanči, 
roztanči mě Pane. Ó Pane, roztanči 
mě podle svého přání.“

V následujících několika letech 
Šríla Prabhupáda roztančil celý svět. 
Statisíce lidí po celém světě se přida-
lo k jeho sankírtanovému hnutí, aby 

zpívali a tan-
covali, právě 
tak, jak si to 
přál Pán Čai-
tanja Mahá-
prabhu, nej-
lepší ze všech 
tanečníků.

Kuchipudi

Sattriya

Mohinniatam

kathakali
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Satjabháma, naše máma

Drahá Kamalo Mandžarí a všich-
ni ostatní oddaní,

přijměte prosím mé pokorné 
poklony. Všechna sláva Šrílovi 
Prabhupádovi.

Právě jsem obdržel zprávu, že má 
žákyně Satjabháma náhle odešla 
z tohoto světa. Je to pro nás všechny 
šok, ale nacházíme útěchu v tran-
scendentálním poznání. Víme, že 
Satjabháma byla upřímná oddaná. 
Byla ustálená ve své oddané služ-
bě, chodila pravidelně do chrámu 
a vědomí Krišny praktikovala také 
doma. Měla srdečnou a mateř-
sky laskavou povahu, čas od času 
mi dávala prasádam, které upekla. 
Nevíme, kde se v současnosti nachá-
zí, ale víme, že během svého života 
bezpochyby těšila Krišnu, a přišla 
tedy na příznivé místo.

Jsem zarmoucen, že jsme tak brzy 
ztratili její společnost a těším se, že 
ji znovu potkám v duchovním svě-
tě.

Její věčný příznivec,
Kadamba Kánana Svámí

Řekni prosím, Kamale Mandžarí, 
že je mi velmi líto že její matka ode-
šla tak brzy, ale že jsem si jistý, že 
se jí Pán Krišna ujme. Satjabháma 
Matadží byla vždy šťastná a velmi jí 
záleželo na její dceři.

Na jednu stranu je skličující, že 
jsme byli připraveni o tak nádhernou 

vaišnaví a matku, ale na druhé stra-
ně není nad čím naříkat. Ona je nyní 
v rukách Pána Krišny. To je jisté.

Část korespondence Bhaktivaibha-
vy Svámího s Loka Sarangou dásem

Moje máma, Satjabháma, přišla 
mezi oddané v roce 1999, stejný 
rok jako já. Já jsem byla na bhaktin-
kurzu a mamka přišla na přednášku 
z Bhagavadgíty takové, jaká je. Po 
lekci mi řekla, že tohle je to, co celý 
život hledala, že má pocit, jakoby 
se poprvé nadechla. Od té doby, až 
doteď, s plným a ohromujícím nasa-
zením dělala všechno proto, aby 
těšila Kršnu a služebníky služebníků 
Kršny.

Pokaždé, když v našem životě odejde někdo blízký, někdo, s kým jsme 
se potkávali, s kým jsme byli přátelé, je to vždy velice těžké a smutné. 
Zvláštť pokud nás opustí vaišnava, je důvod k nářku, nebotť ztratit 
společnost oddaného je nepopsatelná škoda.
I když jsme oddaní, praktikujeme bhaktijógu již delší dobu a víme, že 
nejsme toto tělo, myslím, že pro každého je odchod vaišnavy okamžik 
velkého uvědomění si dočasnosti tohoto světa a našeho těla. Jak 
nepřirozené je pro nás jako pro duši ztratit společnost drahé osoby, 
která tvořila naši realitu a my si tak nějak mysleli, že tady bude s námi 
napořád. A jednoho dne zde nebudeme ani my...
Proto je ve védských písmech tolik zdůrazňováno, abychom se 
připravili na tento okamžik smrti a opustili tělo v plném vědomí Kršny. 
To ovšem vyžaduje celoživotní duchovní praxi, protože pak máme 
největší možnost myslet na Kršnu v okamžiku smrti. Můžeme si brát 
také příklad z odchodů předešlých vaišnavů, kteří nám ukazují cestu, 
jak se správně v tomto čase zachovat.
Takovou příkladnou vaišnaví byla i Satjabháma déví dásí, která nás 
mnohé naučila jak svým životem tak i svým odchodem. Není pochyb o 
tom, že je nyní v Kršnových rukách a žije již na lepším místě...
Chtěli bychom se tu s vámi podělit o vzpomínky na Satjabhámu 
matadží od jejího duchovního mistra, její rodiny, přátel a oddaných, 
kteří měli tu čest ji potkat.

oddanívzpomínka
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Její hesla byly a jistě pořád jsou: 
„S chutí do toho, půl je hotovo. Co 
můžeš udělat dnes, nenechávej na 
zítra.“

Ona podle toho opravdu jednala 
a dělala to pro Kršnu. Každý den 
měla hotovou džapu velice brzy 
ráno, a proto toho tolik přes den 
stihla, včetně studování knih Šrí-
ly Prabhupády. Neměla jinou tou-
hu, než být taková, jakou ji oddaní 
a Kršna chtějí mít.

Vždy mě ohromovala tím, jak se 
s ničím nepárala, se vším si uměla 
poradit a nikdy nebyla „mentální“. 
Jednala spontánně, co na srdci, to 
na jazyku. Nebyla dvojaká …

Když jsem měla z něčeho strach 
nebo přišla úzkost, tak mi máma 
vždy říkala: „Neboj se, Kamalko, 
Kršna to nějak zařídí, Kršna to udě-
lá tak, že to vždycky dobře dopadne. 
Já mám takovou zkušenost.“ Měla 
vždy plnou důvěru v Kršnu.

Teď, když tady není, tak teprve 
vidím (a to jen trošku), kolik měla 
vznešených vlastností a je mi moc 
líto, že jsem to neoceňovala v tu 
dobu, když byla ještě v naší blízkos-
ti.

Také mne ohromovala tím, že se 
ke mně vztahovala jako ke starší 
oddané, přitom kdo jsem já.

Několikrát jsem jí pokárala, když 
jsem viděla, že dělá něco špatně. 
Dokonce jsem to udělala způsobem, 
že by to nikdo nepřijmul. Ale ona 
to vzala, i když jsem byla její dcera, 
takže přirozeně by měla poučovat 
ona mě. Řekla mi: „Nejdřív se mi 
to moc nelíbilo, když jsi mne opra-

vila, ale potom jsem byla ráda.“ To 
je velice vznešená úroveň, nechat 
se poučovat vlastní dcerou a ještě jí 
poděkovat.

Jen bezpříčinnou milostí Kršny 
jsem mohla být její dcerou, i když 
teď vidím, že nejsem jediná, kdo se 
cítil jako její dcera nebo syn. Každý 
jí bral jako svojí mámu nebo babič-
ku.

Modlím se, aby mi odpustila 
přestupky, kterých jsem se vůči ní 
dopustila, a kterých se můžu dopus-
tit i nyní, a z celého srdce jí děkuji za 
její vznešenou společnost. Ve sku-
tečnosti si ještě ani nedokážu uvě-
domit tu milost, že byla moje máma. 
Je mi po ní moc smutno.

Chci strašně moc poděkovat 
všem vaišnavům, kteří podpořili 

celou naši rodinu ve velice těžkých 
dnech, kdy Satjabháma odešla. Pře-
devším našemu Gurumahárádžovi 
a Kadamba Kánana Mahárádžovi. 
Bez vás všech bychom to nezvládli.

Kamala Mandžarí d.d. 

Vzpomínám si, že jednou byla Satj-
abhámě od jedné oddané svěřena 
Božstva Kršny, na dva měsíce tzv. na 
hlídání. Musím se přiznat, že na mé 
úrovni jsou Božstva Kršny pro mě 
více sošky než Kršna Samotný. Ale 
ona neváhala a hned pro Ně vyrobila 
dvě velké postýlky, aby, jak řekla, „se 
mohly v noci pořádně natáhnout“. 
Řekla to tak čistě, bez přetvářky, ze 
srdce, jak u ní bývalo zvykem. Kéž 
bych měl aspoň kapku její oddanosti.

 Jednou nám vyprávěla: „Vzala jsem 
ten velký starý baťoh a šla ho zašívat 
k Vltavě. Zašívám, zašívám a brb-
lám, jak je to na nic, že bych potře-
bovala pořádný nový baťoh. Zašívám, 
zašívám a najednou kouknu na vodu, 
a von tam plave velkej baťoh. Tak se 
zvednu, vteřinku počkám a jenom si 
ho klackem přitáhnu. Byl úplně novej 
a přesně takovej, jakej sem potřebo-
vala.“ Na to s jakou radostí nám to 
vyprávěla, nikdy nezapomenu. „Krš-
na to zařídí, On se postará, já to 
vím,“ často nám říkávala a myslela 
to vážně, velmi vážně.

Loka Saranga dás

Jsem velmi ráda, že můžu napsat 
pár slov o naší Satjabhámě mata-
dží. Osobně jsem ji měla velice ráda, 
protože její vlastnosti byly vlastnos-
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ti oddaných, které Šríla Prabhupá-
da chtěl. Byla jednoduchá v mysli, 
srdečná a upřímná. Naposledy jsem 
s ní mluvila v neděli 5.1. v chrámu. 
Odcházela dříve než jindy, protože 
jí nebylo dobře a říkala mi: „To je mi 
tak líto, že dnes musím dřív. Já jsem 
se sem dnes tak těšila“. Satjabháma 
chodila do chrámu třikrát týdně 
na ranní programy. Nikdy nepřišla 
s prázdnou! Nosila pro Šrí Šrí Nitai 
Navadvípačandru ohromné tašky 
s květinami a listy na ozdobu oltáře. 
Když nebyla sezóna, tak vždy při-
nesla něco pro někoho z oddaných. 
A když se výjimečně ani to nestalo, 
měla stále široký úsměv na tváři, 
plný inspirace a lásky k oddaným. 
Satjabháma měla opravdu velice 
ráda oddané. Měla jednu vlastnost, 
že dokázala říci věci, které si ostatní 
jen myslely, ale neřekli. Ona je řekla, 
ale protože to nebylo se zlým úmys-
lem, nebylo to pro nikoho zraňující. 
Vždycky, když jsem se s ní loučila, 
dostala jsem požehnání: „Hare Kriš-
na Rodasí, měj se hezky!“ Nebyla to 
od ní jen fráze, co se říká. Myslela to 
vážně, proto její slova měla váhu. 

Jsem moc ráda, že pro ni můžeme 
společně s mým manželem udělat 
poslední službu a její popel předat 
matce Ganze a Jamuně…

Rodasí d.d.

Satjabháma byla pro většinu 
z nás jako naše máma. Kromě 
oddanosti Krišnovi oplývala 
také selským rozumem, kte-
rým snadno bořila veškeré 
pokusy dělat ze sebe něco, co 
nejsme. Ačkoliv jsme se neví-
daly tak často, setkání s ní bylo 
vždycky plné vřelosti a nadše-
ní, a člověk se až zastyděl, že 
pro tuhle osůbku neudělal víc. 
Měla jsem to štěstí, že s námi 
před několika lety absolvova-
la naši poutní cestu do Indie 
a díky ní byl pobyt tam nejen 
plný vznešených transcenden-
tálních zážitků, ale také jsme 
se dobře bavili, a to právě díky 
Satjabhámině lidskému přístu-
pu. Jednou jsme například nav-
štívili dům Džagannátha Miš-
ry v Džagannáth Purí. Hned 
u vchodu bylo múrti Muráriho 
Gupty v podobě modlícího se 
Hanumána, což je jeho podo-
ba z Ráma-líly. Kolem múrti 
bylo tradiční ochranné pletivo, 
kvůli dotěrným opicím, kra-
vám a podobně. Satjabháma 
se sepjatýma rukama přišla 

blíž, soucitně se podívala na Murári-
ho Guptu a řekla: „Tebe tady zavřeli? 
Ty si asi zlobil, viď?“ Což nás samo-
zřejmě porazilo na zem a váleli jsme 
se svorně v extázi smíchu po zemi…

Přestože Satjadží neuměla prak-
ticky ani slovo anglicky, natož hindi, 
dokázala si všechno zařídit sama 
a indickým obchodníkům naháně-
la strach. Jednou si chtěla koupit na 
trhu nějaké mandarinky. Nechala si 

naložit pěkný pytlík, ještě obchodní-
ka peskovala, ať tam nedává nepěk-
né kousky, pak posunkem nazna-
čila kolik, a když dostala odpověď, 
nekompromisně a česky mu řekla 

„Tak to si nech.“ A odešla s hlavou 
hrdě vztyčenou, zatímco obchodník 
přemýšlel, kolik by měl slevit.

Vrindávana Prija d.d.

Čekáme ji každé ráno, že se něco 
málo po půl sedmé přižene jak vel-
ká voda. Nejprve se Jílovou ulicí 
pohrne „chodící keř“ větviček, listů 
a květů pro Božstva a za ním roze-
smátá, energická a halasící Satjabhá-
ma. Matadží, která nejde přehléd-
nout ani přeslechnout.

Její nadšení a zápal pro vědomí 
Krišny mělo  neopakovatelnou šak-
ti. S nadšením tančila před Božstvy 
a zpívala a tleskala v kírtanu. S nad-
šením vařila pro svého drahého 
guru-mahárádže. S nadšením hou-
pala a chovala svá vnoučata, Sara-
svatí a Sanátanu, s výrazem té nej-
šťastnější babičky pod sluncem. 
S nadšením umývala dvakrát týdně 
v chrámu misky po snídani odda-
ných jako hodná maminka. S nad-
šením vyprávěla o svých zážitcích 
z návštěvy Indie, kam se naštěstí 
ještě stihla podívat...

Opustí-li tento hmotný svět vaiš-
nava, nemá čeho litovat, protože 
jeho budoucnost je vždy zářivá. 
Pouze ti, kteří pozbyli jeho vzác-
né společnosti, mohou naříkat, že 
již nemají možnost se s ním více 
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sdružovat. Satjabháma nám bude 
scházet všude – v chrámu, na far-
mě i na Novém Simháčalam před 
Božstvem Pána Nrsimhadéva, a to 
nemluvím o životě jejích dětí, kde 
bude chybět nejcitelněji.

Když Satjabháma vlivem prasklé 
cévky v mozku opustila tělo, ležela 
v plném dandavátu před obrázkem 
svého milovaného Krišny. Zřejmě 
ještě nějaký čas potrvá, než přesta-
ne být divné, proč tu s námi Satj-
abháma tentokrát není. Jestli šla ale 
vážně tam, kam nás kdysi slíbila vzít 

– do Vrindávanu – snad tam na nás 
bude čekat...

Bhaktin Jitka za všechny matadží 
z chrámu

Poslední dobou si často říkám, že 
už koněčně zanechám všech blbostí 
a odevzdám se Kršnovi. Při té pří-
ležitosti jsem často myslívala na Satj-
abhámu a představovala si, jak my 
dvě spolu, jako staré báby, na farmě 
předeme vlnu na kolovrátku nebo 
pleteme ponožky pro oddané a zpí-
váme Hare Kršna nebo posloucháme 
přednášky. Ani jsem jí nestačila ty 
plány vyjevit. Viděly jsme se vždy jen 
krátce, přestože jsem byla tak ráda 
v její společnosti.

Několikrát jsem jí telefonovala. Jen 
jsem řekla: „Sláva Šrílovi Prabhupá-
dovi a všem jeho kuchařkám!“ Ona 
hned věděla, že potřebuji pomoci při 

vaření nebo pečení a vždycky mi jed-
noduše a rychle poradila.

Když jsem byla v Indii, starala se 
půl roku o mé malé Gaura-Nitai 
a Prabhupádu. Ušila jim i dvoje oble-
čení a Prabhupádovi dva kulichy. Asi 
budete váhat tomu věřit, ale ta oble-
čení jsou Jim teď velká. Božstva u ní 
opravdu ztloustla.

Obdivovala jsem tolik její prak-
tičnost a přímost. Nezdržovala se 
s maličkostmi. Mávla nad nimi 
rukou a zasmála se svým typickým 
smíchem. 

Jednou vařila u mne doma pro 
účastníky kurzu pránického léčení. 
Prosila jsem ji, aby nepoužívala koře-
ní, které zvyšuje oheň v těle a podo-

tkla jsem, že určitě 
ani pro ni to není 
vhodné - má zarudlé 
oči - tudíž moc ohně. 
Svým typickým způ-
sobem mi řekla: „To 
já neřeším.“

I její odchod byl 
takový - rychlý 
a přímý. Určitě ke 
Kršnovi...

Tolik ji obdivu-
ji a lituji, že jsem 
nebyla častěji v její 
společnosti. Každá 
vzpomínka na ni je 
tak intenzivní - plná 
velké radosti a silné-
ho smutku ze ztráty 
společnosti takové 
úžasné a opravdové 
oddané.

Induprabha d.d.

Asi nebudu mluvit jen za sebe, 
když řeknu, že Satjabháma byla jako 
moje máma.

Nepotkávaly jsme se moc často, 
občas v chrámu na ranním progra-
mu nebo na farmě, když přijela nav-
štívit svoji vaišnavskou rodinku.

Nikdy jsme se spolu nijak důvěrně 
nebavily a netrávily společně volné 
chvíle, ale přesto pokaždé když jsem 
se viděly,  chovala se ke mně jako 
k dceři. Častokrát mě obejmula a se 
širokým úsměvem se ptala na to, jak 
se mi daří a co je nového.

Když jsme tancovaly při kírtanu 
před Božstvy, tak ona tancovala 
a zpívala opravdově z celého srdce 
a vždycky mě svým nadšením strh-
la, když občas během kírtanu na mě 
mrkla očkem a chtěla se pohledem 
podělit o svoji radost ze zpívání sva-
tého jména. Na přednáškách byla 
vždy naprosto soustředěný a vděč-
ný posluchač. Mám takový zvyk, že 
když se mi v přednášce líbí nějaký 
bod, osloví mě a jde hlouběji do srd-
ce, rozhlížím se po oddaných, jest-
li jim to taky připadá tak zajímavé 
a často se mi stávalo, že když jsem 
se podívala na Satjabhámu, měla 
slzy v očích a já jsem věděla, že si 
ten daný bod uvědomuje mnohem 
více než já. 

Jednou jsem ji oslovila s jedním 
velice osobním problémem, pro-
tože měla možnost mi s tím pomoci 
a ona se okamžitě bez okolků vydala 
můj problém řešit a věnovala tomu 
spoustu hodin svého času. Pak se 
mě opakovaně ptala, jestli je vše 
v pořádku a jak to pokračuje. Tím-
to způsobem se starala o spoustu 
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oddaných, protože její srdce bylo 
velké a otevřené.

A to jsem na ní obdivovala asi 
nejvíc, její lásku vůči oddaným, její 
služebnický postoj a pozitivní pří-
stup k životu. To je pro mě největ-
ším poučením a inspirací.

Divja Kišorí d.d.

Její odchod byl pro mne a Džajantí 
o to víc šokující, že nám na Silvestra 
ještě posílala girlandy od Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandry. Za těch pár let, co 
se mezi námi pohybovala, kdekdo 
mohl zakoušet její extatickou spo-
lečnost. I když se sama hodně trápila, 
nikdy neměla pochyby, že má Kršna 
vše pod kontrolou. Taky jsem se nikdy 
nesetkal, že by kritizovala některého 
z oddaných. 

Satjabháma, naše máma, kí džaj!

Tilaka Ráma dás

Nikdy nezapomenu na její roz-
zářený široký úsměv, modro-bílý 

„gópídress“ a pevná obětí, kdy člo-
věk cítil skutečnou upřímnou radost 
z toho, že ho vidí. Měla víru a nad-
šení na rozdávání a opravdu roz-
dávala! Děkujeme Satjabhámo, že 

jsme se s tebou mohli potkat, v týhle 
hmotný džungli.

Džajantí d.d.

Nedávno mi bhakta Peťo vyprá-
věl, jak Satjabháma entuziasticky 
rozdávala prasádam na Vjásapúdže 
Kadamby Kánany Mahárádže. Jak 
tam nadšeně pobíhala a snažila se 
všem maximálně sloužit. Její nadše-
ní být dása dása anudása  svědčilo 
o dokonalém pochopení známé-
ho odkazu Šrí Čaitanji Mahá-
prabhua. Ona se nemusela do 
tohoto vznešeného postoje nutit 
a vědomě pracovat na jeho zlep-
šování. Pro ni to byl setrvalý stav 
- potkat ji, či dokonce mít s ní spo-
lečnou službu - to bylo pohlazení 
duše. Její otázka: „Jak se máš?“, 
provázená širokým úsměvem, 
dávala zapomenutí na spěch 
a starosti. Jaká škoda pro všechny, 
že už se to nemůže opakovat.

Vzpomínám na poslední setká-
ní s ní a přehrávám si v mysli jeho 
průběh. Sedím u stolečku v naší 
prodejně a Satjabháma svěžím 
krokem míří do Govindy. Je nás 
tam pár oddaných a ona nás na 
poslední chvilku registruje. Vrací 
se a každého z nás zdraví a její 
nakažlivá radost ze společnos-
ti oddaných se přelévá i na nás 
a jsme všichni štastní.

Jednou v začát-
cích naší pekárny, 
když nám dávala 
neocenitelné rady, 
které používáme 
dodnes, jsem kri-
tizoval jednoho 
oddaného, který 
udělal něco spatně. 
Většina oddaných 
se přidala, ale ne 
Satjabháma. Místo 
toho jsem vyslechl 
ódu na pracovitost 
a pěkné vlastnosti 
toho oddaného. To 
byla pro nás pěkná 
lekce, jak se chovat 
k oddaným, a dnes 
po letech ji oceňu-
ji mnohem víc než 
tenkrát, když jsem 
se jen styděl.

Její oddanost 
byla vždy přiroze-
ná a nikdy se nad 
nikoho nepovyšo-
vala a ani si se před 

nikým neponižovala. Byla prostě 
taková, vždy upřímná a její postoj 
byl a i bude pro všechny, co měli to 
štěstí ji poznat, zdrojem inspirace na 
duchovní cestě.

Také způsob, jakým odešla z toho-
to světa jmen a iluze, je příkladný 
a myslím, že nebudu příliš troufalý, 
když věřím, že úspěšně završila svůj 
život a je nyní v transcendentálním 
postavení.

Prahlád Nrsimha dás
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Spadli na tvrdou zem
a hroznej rámus dělali

a pak se rozčilovali
že tvrdá je kolem jen

 
Něco měkkého hledali
ale naráželi jen na sebe

a chtěli dosáhnout na nebe
ale pochyby v nich hlodaly

 
Snad chtěli být jako andělé

a kovová křidla si kovali
koukali plaše do dáli

jejich životy byly umělé

Pak kouřili dýmy, pili moky
modlili se v kostelích v neděli

čekali, co nebe nadělí
a doufali ve změnu celé roky

 
A doufali ve změnu celé životy

ke kterým se tak poutali
a opouštěli je zoufalí

se všemi svými klenoty
 

A kralovati chtěli směle
zatímco spoutáni zákony hmoty

se opíjeli do němoty
majestátně osiřelé

A tehdy přišel Bůh a zpíval
ukazujíc jim cestu zpátky

s otevřenými vrátky
a byl jak oceánu příval

 
Ten velký zpěv se světem šířil

probouzely se duše k tanci
ve vznešené eleganci

až prach se z toho kolem vířil
 

Tak našli zase svoje srdce
a nebylo to umělé

ve víru toho tance a zpěvu
odešli ze světa hněvu
a stali se z nich andělé

Tehdy přišel Bůh a zpíval

Kresby: bhakta Martin

bhakta Robert koutek
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Je půl sedmé ráno. Odříkávám 
mahá-mantru a kouří se mi od pusy. 
Všude tma a ticho. Takové ticho, 
že moje tichá mahá-mantra sko-
ro křičí. K zemi se tichounce snáší 
načechrané vločky. Neubráním se 
úžasu. Padají z výšky několika kilo-
metrů a jejich dopad na zem snad 
ještě umocňuje ticho, které se kolem 
rozprostírá. O kus dál se ve sněhu 
černají maličké otisky kopýtek. Tak 
tohle nebude můj vysněný sob. Že 
by nějaká miniaturní varianta švéd-
ské srnky? Opuštěné mládě divoké-
ho prasete? 

Tak takhle nějak občas vypadá 
moje ráno zde, v Korsnas Gard, síd-
le severopevropské divize Bhaktive-
danta Book Trustu, jehož jsem už pár 
let hrdou součástí. Jsem tu na tako-
vé v podstatě dovolené, protože kro-
mě služby, které se svědomitě věnuji, 
mi tu na zádech neleží nic jiného 
a můžu žasnout nad tichem pada-

j í c í c h 
v l o č e k , 
vyhlížet 
s o b y 
a pře-
m ý š -
let nad 
skvělostí 
v ě d o m í 
Krišny.

P ř e -
mý š l í m 
často, jak 
je možné, 
že jed-

no místo nikdy nespí, a na druhém, 
i když je zde naprosté ticho, přesto 
klokotá činností a přináší plody, a to 
bez stresu, skoro bezbolestně. Asi 
to má co dělat s kvalitami přírody. 

Praha je zabředlá v osudech tolika 
lidí, že ani kdyby chtěla, nedosáhne 
stavu kvality dobra, protože mysli 
a činnosti těch statisíců lidí roz-
hýbou její atomy takovým způso-
bem, že všechno rezonuje stejným, 
závratným a ubíjejícím tempem.

Zvláštní. Stačí se odsunout o pár 
tisíc kilometrů, někam, kde je trochu 
víc stromů a míň lidí, a najednou je 
všechno jiné, člověk snad i jinak trá-
ví. Jsem tu dva týdny. Většinu dne 
se prodírám houští písmenek, které 
dohromady tvoří sladké a zcela neu-
chopitelné příběhy Pána Čaitanji 

Maháprabhua v Čai-
tanja-čaritámritě. 
Moji kolegové se 
v různých budo-
vách kolem věnují 
podobným úkolům, 
které zapadají do 
soukolí produkce 
knih v téměř šest-
advaceti jazycích. 
V současné době se 
tu pracuje na téměř 
dvou stech titulech. 
A to všechno asi 
tak v deseti lidech. 
S e v e r o e v r o p s k é 
BBT produkuje kni-
hy pro celou Evropu 
a také Rusko a spo-
lupracuje také se 
Severoamerickou 
divizí BBT sídlící 
v Los Angeles. Bůh 
jim žehnej.

Tak jsem tady, na 
jednu stranu opuš-
těná, na druhou 
stranu s obrovským 
prostorem a pří-
ležitostí pohnout se 

na své cestě ke Kriš-
novi, protože zdejší prostředí nabí-
zí skvělé podmínky jak pro mou 
službu, tak pro rozvíjení hloubky 
v duchovním životě.

Extáze oddanosti 
pod sněhovou přikrývkou

Korsnas Gard ve Švédsku

Šrí Šrí Gandharvika Giridhárí

Vrindávana Prija déví dásíesej
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Zdejšímu kraji i BBT 
vládnou nádherná a hod-
ně veliká Božstva Gand-
harvika Giridhárí, která 
byla instalována v roce 
1980, v době, kdy tu ješ-
tě BBT nemělo své sídlo. 
Není asi náhodou, že se 
Božstva jmenují stejně 
jako ta, která dohlížela 
na tištění knih v chrámu 
Bhaktisiddhánty Sarasva-
tího Thákura. Jejich uctí-
vání tedy pokračuje už 
skoro třicet let a bude snad 
pokračovat i nadále, přes 
hrozící krizi a nejrůznější 
zvraty, ke kterým v mate-
riálním světě dochází 
všude dost a dost a i Švéd-
sko zažilo své otřesy. Ale 
knihy se produkují dál, 
stejně jako Gandharvika 
Giridhárí i nadále každý 
den dostávají svoje oběti 
bhogy a árati a milostivě 
shlížejí na všechny, kdo 
Jim přijdou složit poklony 
a otevřít své srdce v mod-
litbách. 

Když jsem před dvěma 
týdny přišla, bylo zpočátku 
trochu těžké najít k těm-
to obrovským a trochu 
rezervovaným Božstvům 
svou cestu. A tak jsem se 
modlila a meditovala jsem o tom, že 
tato Božstva nereprezentují Krišnu 
ani nejsou nějakým Jeho symbo-
lem, ale je to přímo Krišna samot-
ný, okouzlující pasáček z Vrindá-
vanu, prohnutý ve třech místech 
a hrající na svou flétnu. Giridhárí 
je ten, co zvedl kopec Góvardhan, 
a Gandharvika je ta, co zpívá jako 
anděl. A pak jsem si uvědomila, že 
snažit se vnutit se Krišnovi bez Jeho 
milosti je hloupý nápad a že musím 
využít jiných možností – stát se obě-
tí milosti té nejvelkodušnější inkar-
nace Krišny, která nedává podmín-
ky a zaplaví člověka bohatstvím 
lásky k Bohu bez ohledu na kvali-
fikace. A tak jsem svou pozornost 
a touhu namířila na Pána Čaitanju 
a Nitjánandu, kteří stojí na straně 
oltáře a čekají, až budou moci zarh-
nout svou milostí všechny Džagáje 
a Mádháje, jako jsem já, kteří se na 
Ně obrátí. 

A tak když mi Pán Gouránga 
milostivě trochu poodhrnul závoj 
mahámáji, která halí Krišnu před 
darebáky, začala jsem dostávat 
kapičky nektaru, které přicházejí na 

základě nepatrného úsilí na straně 
oddaného a neskonalé a naprosto 
neadekvátní snahy Pána nás přivést 
zpátky k sobě. O čem to tady vlast-
ně celé je? Je to o našich mukách 
a nepřirozeném životě plném boles-
ti a strádání? Nebo Krišna a Šrímatí 
Rádhárání, která je Préma-mají, tvo-
řená láskou, jen připravení a hořící 
netrpělivostí čekají, kdy nás tou lás-
kou budou moci zaplavit, protože si 
to my budeme přát? 

Celý proces vědomí Krišny má 
jediný cíl, dovést nás k bodu, kdy se 
přestaneme ptát proč a jak a konečně 
se v nás probudí naše dřímající láska 
k Němu a On ji bude moci koneč-
ně plně a v Jeho případě naprosto 
bez omezení opětovat. Proto vstá-
váme brzy ráno a proto zpíváme 
Jeho jméno, kvůli tomu krásnému 
modrému chlapci, který hraje na 
flétnu tak sladce, že to přivádí Jeho 
milované k šílenství, je to všechno 
kvůli lásce. A ze stejného důvodu 
On sestupuje na tuto planetu v nej-
různějších podobách a snaží se nás 
zaujmout, abychom k Němu znovu 
obrátili svou tvář, kterou jsme od 

Něj odvrátili tak dávno, že 
už nám to ani nepřipadá 
jako realita. Stále znovu 
se chytáme nám známých 
jistot tohoto světa, přes-
tože se stále a stále znovu 
přesvědčujeme, jak jsou 
tyto tzv. jistoty křehké 
a nespolehlivé.

A knihy Šríly Prabhupá-
dy jsou, jak sám řekl, 

„jeho extáze oddanosti“. 
Transcendentální litera-
tura, kterou představu-
jí Prabhupádovy knihy, 
vytváří prostor, který nám 
umožňuje pozvednout 
se nad hmotnou úro-
veň a vidět skutečnou 
realitu, ke které chceme 
dospět. Skrze poznání 
v těchto knihách dostá-
váme nástroje, které se 
opakovaným používá-
ním v našem životě sta-
nou naší neoddělitelnou 
součástí a my se staneme 
šástra-čakšuy – skutečně 
tu realitu budeme schopni 
vidět, ne si ji jen předsta-
vovat, teoreticky o ní pře-
mýšlet apod. Stane se naší 
realitou, do které budeme 
moci i vstoupit, protože 
do ní patříme.

Takže tady jsem, kolem 
mě poletují vločky a já jsem vděčná, 
že se nějak mohu podílet na tom-
to aktu lásky Šríly Prabhupády pro 
celý svět, že můžu být součástí pro-
cesu, který může živým bytostem 
ztraceným v tomto světě a trpícím 
neštěstím v nesčetných podobách 
pomoci vrátit se ke svému původní-
mu životu plnému lásky, blaženosti 
a poznání.
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Jména Krišny jsou studnicí veške-
rého štěstí a tím největším bohat-
stvím. Zpíváme-li správným způso-
bem, nebudeme zakoušet hmotná 
strádání. Můžeme však prožívat 
něco, co by materialista za strádání 
mohl mylně považovat: duchovní 
radost v intenzivním odloučení od 
Krišny.

Jelikož tato radost pochází ze 
správného zpívání, možná bychom 
chtěli vědět, jak můžeme zpívat 
pozorně a koncentrovaně, ačko-
li zatím nejsme čistými oddaný-
mi Krišny. Jak lze ovládnout mysl? 
Jak se vyvarovat myšlení na milión 
a jednu jiných věcí kromě Krišno-
vých jmen?

Správné zpívání vyžaduje praxi, 
a první důležitou věcí je, že k prak-
tikování musíme přikračovat pozi-
tivně. Když ke svatým jménům při-
stupujeme negativním způsobem, 
myslíme často spíše na to, co bychom 
dělat neměli, než na to, co bychom 
dělat měli. Jak se říká, „nemůžeme 
dělat nedělání“. Takže místo uvažo-
vání způsobem: „Teď musím kon-
trolovat svou mysl a nepřemýšlet 
nad jinými věcmi,“ si můžeme říci: 

„Nyní se budu soustředit na Krišno-

va jména, která se neliší od Krišny. 
Díky mé koncentraci na Jeho jmé-
na mi Krišna dá plnou inteligenci, 
a budu Jej stále více milovat.“

Vedle pozitivního způsobu myšle-
ní existují ještě další cesty, jak zůstat 
koncentrován na Krišnova jména. 
Obvykle zpíváme ve dvou situacích: 
v kírtanu, neboli skupinovém hlasi-
tém zpívání, a při džapě, soukromém 
tišším zpívání. Ke každému z těchto 
způsobů lze přistupovat jinak.

Při kírtanu je nutné věnovat pozor-
nost svatým jménům bez ohledu na 
kvalitu hudebního doprovodu. Mně 
například dříve skutečně vadilo, 
když člověk, který kírtan vedl, zpí-
val falešně, byl špatný zpěvák, nebo 
neuměl držet rytmus. Někdy se 
zdálo, že jsem lidmi, kteří mají tyto 
problémy, úplně obklopený. Občas 
jsem se ocitl na místech, kde hudeb-
ní nadání neměl snad téměř nikdo. 
Pak jsem pochopil, že mě Krišna do 
těchto situací přivádí proto, abych si 
začal cenit Jeho jmen.

Dvě úrovně chuti

Ruči, stádium hlubokého vychut-
návání svatého jména, má dvě úrov-
ně. Na té první nachází člověk chuť 
v kírtanu jen tehdy, je-li jeho vedou-
cí výborný zpěvák, nástroje jsou 
všechny pěkně sladěné a hrají na ně 
zkušení hudebníci. Na druhé úrovni 
si člověk kírtan skutečně vychutná-
vá, bez ohledu na hudební kvalifi-
kace vedoucího zpěváka a hráčů na 
doprovodné nástroje, pokud svaté 
jméno zpívají oddaní, kteří strikt-
ně následují proces láskyplné služ-
by Krišnovi. Říká se, že guru Šríly 
Prabhupády, Šríla Bhaktisiddhánta 
Sarasvatí Thákur, někdy záměrně 
nechával kírtan vést toho nejhorší-
ho zpěváka, aby tím oddané podní-
til k posunu na vyšší úroveň.

Uvědomil jsem si tedy, že jsem 
milostí mého duchovního mistra, 
Šríly Prabhupády, a mého duchov-
ního dědečka, Šríly Bhaktisiddhánty 
Sarasvatího Thákura, popostrkován, 
abych se pozvedl na vyšší úroveň 
oceňování svatých jmen. Nako-
nec jsem se odevzdal a pochopil, 

Nalézání nektaru v 
Krišnových jménech

Bír Krišna Svámí

Bír Krišna Svámípřednáška



číslo 1 n ročník 13 n NÁMA HATTA n 1514  číslo 1 n ročník 13 n NÁMA HATTA n 1514 

že hudební doprovod je pouhým 
dopravním prostředkem, na němž 
svaté jméno přijíždí, a že k doprav-
nímu prostředku bych připoután 
být neměl. Měl bych být připou-
tán k jeho pasažérovi: ke Krišnovi 
v podobě Jeho jmen. S trochou tré-
ninku jsem se tedy začal být scho-
pen zaměřit na svatá jména – Hare 
Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, 
Hare Hare / Hare Ráma, Hare Ráma, 
Ráma Ráma, Hare Hare – a nezabý-
vat se hudební zdatností těch, kdo 
kírtan provádějí.

Když jsem to takto dělal, začal 
jsem vychutnávat úplně každý kír-
tan. Člověk může zjistit, že jsou 
svatá jména úžasná. Oddaní, kteří 
si ve svatých jménech doopravdy 

libují, cítí, že jich nikdy 
nemohou mít dost. Jak 
píše Šríla Rúpa Gosvá-
mí, člověk se bude 
modlit o milión jazy-
ků ke zpívání svatých 
jmen a o milión uší 
k jejich poslouchání.

Moje někdejší při-
poutanost k onomu 
dopravnímu prostřed-
ku byla podobná, jako 
kdyby byl někdo při-
poutaný k talíři místo 
k prasádam, duchovní-
mu pokrmu, který na 
něm leží. Představte si, 
že odmítáte prasádam, 
protože je podáváno 

na tácu z listů a ne na stříbrném 
podnose. To přece nedává smysl.

Když jsme v kírtanu, můžeme jed-
noduše poslouchat mahá-mantru 
a myslet na její význam: Prosíme 
Rádhu a Krišnu, aby nás umístili 
u Svých lotosových nohou; žebrá-
me u Rádhy a Krišny o Jejich milost. 
Jestliže medituji na to, jak prosím 
Rádhu a Krišnu, aby mne obdařili 
soucitem a dalšími vlastnosti odda-
ného, pak se kírtan stává radostnou 
modlitbou, bez ohledu na hudební 
doprovod.

Poté, co jsem se nějakou dobu 
cvičil v tomto způsobu naslouchání, 
začal jsem shledávat obtížným vzta-
hovat se ke komukoli, kdo říkal věci 
ve smyslu: „Tohle byl ale extatický 
kírtan!“ (což naznačuje, že jiné kír-
tany extatické nejsou), nebo k něko-
mu, kdo si myslí, že musí cestovat 
stovky nebo tisíce kilometrů, aby 
zažil „extatický kírtan.“ Extatické 
kírtany jsou tu k dispozici stále pro 
všechny.

Ale samozřejmě, pokud prezen-
tujeme vědomí Krišny jiným, je 
důležité, aby byl hudební doprovod 
prvotřídní. A neměli bychom výše 
uvedený vhled vnucovat těm, kdo 
zatím nejsou připraveni tento skok 
udělat.

Extatický kírtan se Šrílou Prabhupádou

Bhaktisidhánta Sarasvatí Thákur
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Soustředěná džapa

K soustředění na svaté jméno 
během džapy obvykle pomáhá, 
když sedíme na zemi s rovnými 
zády. Užitečné také může být zkřížit 
nohy do tureckého sedu a podložit 
si hýždě polštářkem. Pak člověk 
může v těle vědomě uvolnit každý 
sval, aby jeho jedinou činností bylo 
zaměření pozornosti na svatá jmé-
na. S uvolněnou myslí se poté sou-
středíme na zvuk Krišnových jmen.

Velmi dobré je být si při tom 
vědom nějaké své určité prosby na 
Rádhu a Krišnu, jak bylo uvede-
no v části o kírtanu. Tato žádost by 
měla být činěna v prosebné citupl-
né náladě. Při zpívání bychom vždy 
měli nějakou sankalpu, duchovní 
přání nebo záměr, mít.

Potom jen nechte svatá jména 
plynout. Žádný spěch. Žádný boj 
s myslí. Pouhé uvolněné zpívání 
Krišnových jmen. Když si sedne-
te, abyste uvolnili své tělo a zpívali 
džapu, řekněte mysli pozitivním 
způsobem, aby se soustředila na 
zvuk. Jestliže jí to několikrát zopa-
kujete, mysl poslechne. S náležitou 
touhou a porozuměním bude naše 
mysl ke svatému jménu přirozeně 
přitahována, a my se budeme kou-
pat v oceánu nektaru. Na ničem 
jiném nebude záležet, a čas a pro-
stor zmizí.

Velice důležité je přísně dodržo-
vat pravidlo, že se nebudeme v době 
určené pro džapu věnovat žádným 
jiným činnostem. Někteří oddaní 
využívají čas džapy v chrámu ke spo-
lečenským stykům nebo k manage-
mentu. Já svou džapu nepřerušuji, 

kromě těch skutečně nejnutnějších 
případů.

Nechceme, aby se naše chvíle pro 
džapu stala společenskou pauzou. 
Máme ji brát tak vážně, jako kdyby-
chom vedli kírtan a někdo by s námi 
chtěl během toho kírtanu mluvit. 
Jistě bychom kírtan nepřerušili, 
pokud by nešlo vysloveně o nějaký 
stav nouze. Měli bychom zpívat 
a naslouchat, jak nám doporučuje 
Šrímad-Bhágavatam (2.3.10): tivre-
na bhakti-yogena yajeta purusham 
param. Máme uctívat Pána s velkou 
intenzitou.

Dobré ranní zpívání začíná již 
předchozího večera. To, co dělá-
me těsně předtím, než jdeme večer 
spát, ovlivňuje naše vědomí nejen 
během odpočinku, ale také příští 
den, zvláště ráno. Védy popisují dvě 
stádia spánku – nevědomý spánek 
a snění – zahrnující odlišné aktivi-
ty mysli. Během fáze snění napří-
klad zpracováváme (co jsme prožili 
v minulosti), předvídáme (probírá-
me události, jimiž máme v budouc-
nu projít), a ventilujeme (zahazuje-
me zbytečná či nechtěná data). Tyto 
aktivity zaměstnávají naši podvědo-
mou mysl. Jsou-li tedy kupříkladu 
těsně předtím, než jdeme spát, naše 
myšlenky pohrouženy v určitém 
tématu, zpracováváme tyto myšlen-
ky během noci, a to ovlivňuje naše 
vědomí, když ráno vstáváme.

Před mnoha lety, když jsem dospí-
val, mi můj otec koupil automobil 
s manuálním řazením, který jsem 
neuměl řídit. Každý pokus byl neú-
spěšný. Studoval jsem tedy teorii 
a řadící pohyby, meditoval na ně 
a zdálo se mi o nich, a dalšího rána 
jsem s ručním řazením dokázal per-
fektně řídit.

Při kírtanu bychom měli žebrat u Rádhy a Krišny o milost
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Šríla Prabhupáda tento princip 
dobře znal. Proto prosazoval večer-
ní oddaný program a zvláště čtení 
své knihy Krišna: Nejvyšší Osob-
nost Božství předtím, než jdeme 
večer spát. Jestliže se před spaním 
pohroužíte do krišna-kathá (témat 
o Krišnovi), v noci bude vaše mysl 
a mozek zpracovávat krišna-kathá, 
a bude tedy pravděpodobné, že se 
ráno probudíte, budete myslet na 
Krišnu a vaše jemnohmotné tělo 
bude očištěné. Toto je tak krásný 
způsob, jak se stát vědomými Kriš-
ny!

Může se stát, že jsme z večerní-
ho čtení krišna-kathá díky Páno-
vým zábavám tak nadšení, že pak 
jen zíráme do stropu a nemůžeme 
usnout. To je, řekl bych, riziko povo-
lání. Člověk by si tedy měl na večer 

vybrat takový druh krišna-kathá, 
který je meditativní.

Zpívání po probuzení

Jak bychom 
měli ráno vstá-
vat? Lidé se 
obvykle budí 
unavení, ale 
to bude méně 
pr avd ě p o d ob -
né, jestliže večer 
vyslechnete kriš-
na-kathá. Ale 
ať už vstáváme 
v jakémkoli stavu, 
můžeme hned 
začít nahlas zpí-
vat mahá-man-
tru.

Já zpívám během doby, co jsem 
ráno v koupelně. Často využívám 
této příležitosti, abych si procvičil 
nové kírtanové melodie. Někdy je 
tohle zpívání tak fajn, až musím sám 
sobě připomínat, že mám ráno také 
jiné věci na práci, než si sám doma 
prozpěvovat. Alternativou může být 
poslech přednášky nebo kírtanu Šrí-
ly Prabhupády. Je důležité poslou-
chat přednášku nebo kírtan pouze 
od někoho, kdo praktikuje oddanou 
službu. V tomto směru bychom měli 
být velmi vybíraví. Nasloucháním 
zpívání nebo mluvení někoho, kdo 
není striktní v praxi vědomí Krišny, 
se může naše vědomí pokrýt kvali-
tami hmotné přírody.

Padma Purána uvádí:

avaishnava-mukhodgirnam
putam hari-kathamritam
shravanam naiva kartavyam
sarpocchishtam yatha payah

„Člověk by neměl poslouchat nic 
o Krišnovi od někoho, kdo není 
vaišnava. Mléko, jehož se dotkla 
hadí tlama, je jedovaté. Podobně pak 
hovory o Krišnovi z úst toho, kdo 
není vaišnava, mají rovněž jedovaté 
účinky.“

Dvě výše uvedená doporučení – 
co dělat před odpočinkem a co dělat 
po probuzení – tedy připravují mysl 
na správné zpívání džapy.

Přistupujeme-li ke svatým jmé-
nům během kírtanu a džapy pečli-
vě, přivede nás to k pochopení, jak 
prostý a vznešený může duchovní 
život být.

Překlad: Ondra Hládek

Pán Čaitanja a Jeho společníci zpívali Svaté jméno neustále
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V knize „Život pochází ze života“ 
můžeme najít následující výrok Šrí-
ly Prabhupády: „Vědomí Kršny není 
nějaké vymyšlené sentimentální ná-
boženské hnutí. Je to vědecké hnutí 
určené ke zmírnění lidského utrpe-
ní.“ Na tolika místech 
v Prahupádových kni-
hách se můžeme setkat 
s tvrzením, že oddaná 
služba je věda, že je to 
vědecký proces, a vět-
šinou to přejdeme jen 
tak automaticky, jako 
samozřejmou věc, 
kterou jsme slyšeli už 
tolikrát. Dochází nám 
ale skutečný význam 
tvrzení, že vědomí 
Kršny je věda?

Často dostatečně 
neoceňujeme oprav-
dovou výjimečnost 
mezinárodní spo-
lečnosti pro vědo-
mí Kršny, kterou tak 
milostivě založil Šríla 
Prabhupáda. Vždyť se 
podívejme kolem na 
všechna ta nábožen-
ství, hnutí, spolky 
a duchovní organizace 

- vesměs jsou založená 
na velice chatrných 
filozofických zákla-
dech, o nějaké praktič-
nosti a použitelnosti 
pro každodenní život 
ani nemluvě, často to 
bývá pouze snůška 
sentimentů, každý má 
vlastní názor a pocit 
a dojem a vlastně se 
většina členů nebo 
praktikujících jen tak 
vznáší v časoprosto-
ru a od běžné masy 
materialistů se nijak neliší. Je to 
smutné, ale bohužel je to většinu 
tak. V porovnání se všemi těmito 
organizacemi lépe vynikne skuteč-
ná vědeckost ISKCONu.

Vědomí Kršny skutečně není žád-
ný sentimentální přelud, žádná 

pocitová anarchie! Což neznamená, 
že nepracuje s emocemi, právě nao-
pak, ale ve všem můžeme vidět tak 
úžasný systém! Máme k dispozici 
literaturu, která skýtá tolik podrob-
ných informací o dění uvnitř nás 

samotných i v duchovním světě, 
o tom, jak postupovat v duchovním 
životě, jakými procesy se zabývat 
a jaká úskalí nás mohou čekat. Šrí-
la Prabhupáda nám předal esenci 
veškerého poznání, bez zbytečných 
matoucích detailů. Dostali jsme 

právě tolik, kolik je potřeba pro to, 
abychom dosáhli čisté oddané služ-
by a nezaplétali se do podrobností. 
Nemusíme prostudovat celé Védy, 

abychom poznali Krš-
nu a vrátili se k Němu. 
Dokonalosti života 
můžeme dosáhnout 
tím, že budeme stu-
dovat knihy Šríly 
Prahupády a důklad-
ně jim porozumíme. 
Na jejich základě se 
můžeme stát oprav-
dovými vědci, experty 
na duchovní vědu.

Jak moc současné 
společnosti chybí ten 

„jednoduchý“, střízli-
vý, jasný a stoprocent-
ně realistický pohled 
Šríly Prabhupády! 
Prabhupádova logika 
je zdánlivě prostá, ale 
její hloubka je ve sku-
tečnosti nekonečná. 
Viděli jsme, že se nebál 
diskutovat s přední-
mi vědci a učenci své 
doby a pravidelně je 
v diskuzích porážel 
silou svých argumen-
tů. A celá logika, kte-
rou my teď používá-
me v našich životech 
a při kázání je logika 
Šríly Prahupády. Jasná 
jako slunce. Můžeme 
vnímat, jak je vlastně 
blízko zdravému sel-
skému rozumu, a jak 
je vzdálená kompli-
kovaným, sofistikova-
ným, nepřirozeným 
a šroubovaným hrát-

kám se slovy. Teď je moderní sbírat 
informace a zahlcovat se jimi a už 
to je pokládáno za velkou učenost. 
Praktická použitelnost je nulová. 
Pravda nemusí být tak kompliko-
vaná, že se v ní ztrácíme a jsme jí 
zahlceni. Naopak – základní prav-

Šríla Prabhupáda -
nejlepší vědec

bhaktin Kristinaesej
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da je tak jednoduchá, až se všem 
moderním sofistikovaným vědcům 
zdá podezřelá a nepřijatelná. Krš-
na je Nejvyšší osobnost Božství 
a my jsme Jeho služebníci. Toť vše. 
Pro začátek. A bez tohoto začát-
ku nemůžeme jít dál, aniž bychom 
nešli špatně. K čemu je zkoumat 
subatomární částice, chromozomy 
a vzdálené planety, když neznáme 
Kršnu? K čemu je nám spousta nul 
bez jedničky? Ale protože těch nul 
dnešní vědci nashromáždili úcty-
hodné množství a stálo je to nemálo 
studia a úsilí, jsou na ně náležitě pyš-
ní a to jim ztěžuje přijmout nějakou 
vyšší autoritu.

 Věda se proto často staví do pozi-
ce nového Boha. Je to vlastně jedna 
z funkcí vědy – vyvrátit existenci 
Boha. A s tím jde ruku v ruce snaha 
o zjednodušení a zpříjemnění živo-
ta, zprostředkování většího požitku. 
Ale nakolik se toto poslání vědy daří? 
Opravdu zjednodušuje život? Já se 

osobně přesvědčuji, že například 
počítač je profesionální časožrout. 
Ale kdo teď bez něj dokáže fungovat? 
A všemožné ostatní mašinky a udě-
látka nám třeba něco usnadní nebo 

ušetří čas, ale zase je nutná jejich 
údržba, občas se porouchají, nepo-
slouchají a tak dále. Pokroky v medi-
cíně – mimochodem příliš připomí-
nající hru na Pánaboha – s sebou 
nesou takřka neřešitelné etické pro-
blémy. Pokud se nebudeme zabývat 
takovými podružnými záležitostmi, 
jako jsou četné nežádoucí účinky 
léků, neosobní přetechnizovaný pří-
stup k pacientům, prostě absolutně 
nepřirozený přístup k řešení pro-
blémů. Dostali jsme se až ke chro-
mozómům a rozluštění genetického 
kódu a často už víme, který gen je 
příčinou které nemoci, ale co je pří-
čina všech příčin?

Nesmíme prostě ztratit vizi celku. 
Svět je čím dál tím komplikovanější, 
ale my musíme jen myslet na Kršnu. 
Tak. Ve středu je Kršna a já jsem Jeho 
věčný služebník a chci mu sloužit, 
a proto přijmu to, co je příznivé pro 
vykonávání mé služby a zavrhnu to, 
co je pro ni nepříznivé. Svět se může 
třeba zbláznit nebo zahltit encyklo-
pediemi, ale já chci jen jednoduše 
a upřímně sloužit Kršnovi.

Oddaná služba je skutečná věda, 
skrze níž můžeme na svět pohlížet 
globálně, vše nám do sebe zapadá 
a nemusíme před ničím zavírat oči 
a nehodící se argumenty smetat 
ze stolu. Pravda obstojí před vším. 
Jinak to není pravda.

Měli bychom mít na paměti, že 
opravdu vědeckému myšlení nás 
naučil Šríla Prabhupáda. Díky jeho 
milosti nemusíme plout v senti-
mentálních přeludech a pohádkách 
ani suše spekulovat a hrát si na vlád-
ce a poživatele. Máme to štěstí, že 
můžeme být součástí toho nejvěde-
čtějšího hnutí, jaké kdy bylo.
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Král Vibhíšana a chudý 
bráhmana

Přeloženo ze Šrí Čai-
tanja Mangaly od Lóčan 
dás Thákura.

Nyní vám povím další 
úžasnou událost z vždy při-
tažlivých transcendentálních 
zábav Pána Čaitanji. Poslou-
chejte prosím pozorně těmto 
důvěrným námětům. Vaišna-
vové vychutnávali nezměrnou 
blaženost v každodenní spo-
lečnosti Gaurahariho. 

Byl jednou jeden drávidský 
(jihoindický) bráhmana jmé-
nem Ráma. Byl chudý a trpěl hla-
dy. Jeho tělo byl už jen pytel kostí 
a kůže. V žaludku mu hořelo hlady 
a on již nedokázal tuto svou chudo-
bu více tolerovat. 

Jednoho dne přemýšlel: „Jak se 
mohu vymanit z této bídy? V minu-
lém životě jsem musel napáchat 
mnoho závažných hříchů a teď za to 
trpím. Vím, že si své musím vytrpět, 
ale stejně bych rád nějak zmírnil 
toto utrpení.“

Bráhmana věděl, že pouze Bůh 
může změnit jeho karmu a trochu 
mu ulevit z jeho trápení. Doslechl se 
o Pánu Džagannáthovi, Pánu Vesmí-
ru, jež sídlí v Nílačale (Džagannáth 
Purí). A tak se za ním vydal, aby ho 
požádal o Jeho milost. 

Znovu však přemýšlel takto: 
„Jsem chudý bráhmana trpící hlady. 
Každý říká, že Krišna je k bráhma-
nům velice milostivý, ale díky mým 
přestupkům si mě Pán nevšímá. 
K čemu tedy udržovat tento bezcen-
ný život?“

Za nějaký čas došel do Nílačaly 
a měl daršan Pána Džagannátha. 
Takto se k Pánu modlil: „Můj Pane, 
jsem chudý bráhmana umírající hla-
dy. Nemám nikoho než Tebe. Pro-
sím osvoboď mě od tohoto utrpení 

v bídě a dej mi bohatství.“ Toho dne 
se bráhmanovi podařilo vyžebrat 
trochu jídla. Dalšího dne se vrá-
til do chrámu a znovu se modlil: 

„Ó Pane, tento bráhmana 
neuvěřitelně trpí a brzy 
umře. Prosím odstraň 
mou chudobu a dej mi 
hojné bohatství. Žádám 

tě, abys mě požehnal 
bohatstvím, jinak se zabiji 

přímo před tvýma očima.“ 
Bráhmana se začal postit. 

Mezitím seděl Pán Gau-
ranga poklidně se svými 
blízkými společníky a opě-
vovali slávu Vrindávanu. 
Najednou začal Pán cítit 
žal ve svém srdci a utichl. 
Oddaní se divili, co způso-
bilo tuto náhlou změnu. 

Bráhmana se postil již 
sedm dní, ale Pán Džagan-

náth nijak nereagoval. Bráh-
mana, velice unavený svým 

půstem, se rozhodl, že se utopí 
v oceánu. Stojíce na břehu, žádal 
moře, aby si ho vzalo. V tu chvíli 
z oceánu vystoupila obrovská posta-
va velká jako hora. Bráhmana pře-
mýšlel, kdo by to mohl být. Pozo-
roval, jak vystoupila z oceánu a na 
břehu se zmenšila na velikost oby-
čejného člověka. Bráhmana si řekl: 
„Ten muž musí být Pán Džagannáth 
osobně, protože kdo jiný by doká-
zal něco takového?“ Pak se rozho-
dl toho muže sledovat a šel nějaký 
čas po pláži za ním. Muž se zastavil, 
otočil se na bráhmanu a řekl: „Kdo 
jsi a kam jdeš? Bráhmana odvětil: 

„Jsem zesláblý ze sedmidenního půs-
tu. Poté co jsem tě uzřel, můj život 
je úspěšný. Řekni mi rychle, kdo jsi 
a nesnaž se mě oklamat, jinak budeš 
zodpovědný za zabití bráhmany.“

Muž odpověděl: „Proč chceš vědět, 
kdo jsem? Jsem, kdo jsem. Co ti je 
do toho? A proč se vlastně postíš? 
Bráhmana: „Trpím extrémní chu-
dobou. Nedokážu udržet svůj bráh-
manský status. Dny a noci nemám 
co jíst. Má rodina se o mě nezají-
má. Nemám žádné útočiště. Raději 

Šrí Kršna Čaitanja 
Kathámrita
Transcendentální zábavy Šrí Čaitanji Maháprabhua

Líla Purušótama dásKrišna kathá
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zemřu, než žít takový život. Proto 
jsem se rozhodl spáchat sebevraždu 
postěním se až k smrti.“

Slyšíce o bráhmanově těžké situ-
aci, mužovo srdce pookřálo a řekl: 

„Ó bráhmano, poslouchej. Mé jmé-
no je Vibhíšana a jdu shlédnout 
lotosové nohy Pána Džagannátha. 
Trpíš díky svým dřívějším hříchům. 
Spoutáni výsledky své karmy, lidé 
v tomto světě buď trpí nebo si uží-
vají. Osvobození od jejich karmy 
budou teprve, až si vyžijí následky 
svých činností. S láskou a oddaností 
pojď a shlédni usmívající se obličej 
Pána Džagannátha. Pak už nikdy 
nebudeš muset podstupovat žád-
né utrpení.“Když to dořekl, otočil 
se a šel směrem k chrámu. Chudý 
bráhmana šel za ním. 

Mezitím, Gaurahari, který seděl 
mezi svými společníky, požádal 
Govindu, aby se šel podívat, kdo 
stojí u dveří. Byl tam Vibhíšana  
s bráhmanou. Govinda přišel zpět 
a oznámil, že u dveří Tota Gopi-
náthova chrámu stojí dva bráhmani. 
Na Gourangův pokyn je Govinda 
řádně přivítal a uvedl dovnitř, aby 
se setkali s Pánem Čaitanjou. Jeden 
z bráhmanů si sedl vedle Pána 

a ten chudý bráhmana zůstal opo-
dál. K překvapení všech Gauranga 
s náklonností oslovil bráhmanu 
sedícího vedle Něj: „Po dlouhé době 
tě zase vidím.“ Oba plakali. Poté ho 
Gauranga pohladil a ptal se, jak se 
mu daří. Nikdo ze společníků Pána 
Čaitanji tohoto bráhmanu neznal 
a nikdo nerozuměl tomu, o čem si 
povídali. Pán Čaitanja řekl svému 
příteli: „Víš, ten bráhmana stojící 
tamhle vzadu velice trpí. Díky své 
chudobě ztratil všechno poznání. 
A jako výsledek toho, sem nyní přišel 
a obtěžuje a obviňuje Pána Džagan-
nátha za své těžkosti. Je to povaha 
lidí, že nikdy nehledají chybu sami 
v sobě. Poté co udělají něco špatně, 
obviní Pána. Když trpí za své zloči-
ny, obviňují Boha, ale když si užívají 
štěstí, říkají, že je to díky jejich dob-
rým vlastnostem. Tento bráhmana 
se rozhodl skoncovat se svým živo-
tem a již sedm dní se postí. Co pro 
něho může Pán Džagannáth, který 
je drahý všem bráhmanům, udě-
lat? Nicméně to, že se setkal s tebou, 
odstranilo jeho chudobu. Tak ho 
prosím zaplav bohatstvím a udělej 
ho šťastným.“

Bráhmana (Vibhíšana) odpověděl: 
„Ano, můj Pane. Udělám co říkáš.“ 
Poté vzdal poklony Pánu a oba 
bráhmani odešli. Pánovi společníci 
byli úplně zmatení touto výměnou 
mezi Pánem a bráhmany. 

Mezitím venku se chudý bráhma-
na ptal Vibhíšana: „Řekl jsi tomu 
sanjásímu, že jsi král Vibhíšana. 
Proč jsi po tom, co jsi mu vzdal 
poklony, jen odešel, aniž bys navští-
vil chrám Pána Džagannátha. Slíbil 
jsi, že budeš následovat pokyny toho 
sanjásího. Kdo on vlastně vůbec je? 
Řekni mi to prosím. Jsem chudý 
bráhmana, tak na mě nehraj žádné 
triky.“

Král Vibhíšana řekl: „Poslouchej 
ty hloupý tupý bráhmano! Právě jsi 
viděl Pána Džagannátha osobně pří-
mo svýma očima. Tvá touha dosáh-
nout nezměrného bohatství byla již 
vyplněna. Nyní tě vezmu zpět do 
Dravida-déše a dám ti to slíbené 
jmění.“ Když to bráhmana uslyšel, 
byl zdrcený, upadl na zem a chytil 
se nohou krále Vibhíšany. 

Bráhmana řekl: „Prosím, vem mě 
zpět k Pánu Čaitanjovi. Vím, že jsem 
hlupák, ale prosím, pojďme zpět.“ 
Vibhíšana souhlasil a přivedl ho 
tedy zpět k Pánu Čaitanjovi. Když 
je Gauranga uviděl, řekl: „Ó, proč-
pak jste se vrátili? “Vibhíšana odpo-
věděl: „Můj Pane, zeptej se prosím 
tohoto bráhmany.“

Bráhmana řekl: „Ó úctyhodný 
Gosvámí, jsem hlupák. Ty, Pane, jsi 
životem a duší všech živých bytostí. 
Ve skutečnosti jsi Pán Džagannáth 
Samotný. Jsem nejnižší z lidí a velký 
darebák. Díky své špatné karmě jsem 
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trpěl chudobou, nemocemi a jinými 
těžkostmi. Kvůli své těžké situaci 
jsem přišel za tebou a žádal po tobě 
špatnou dietu. I přes svůj zbídačený 
stav nemám žádnou chuť pro správ-
nou medicínu a místo toho jsem 
byl připoutaný ke špatné dietě. Ale 
Ty, Pane, jsi nejlepší doktor a proto 
mi prosím uděl správnou medicínu. 
Umírám na následky svých hříchů 
z předchozích životů.“ Když Pán 
Čaitanja vyslechl toto vyznání, začal 
se smát a promluvil: „Pán Džagan-
náth je ti příznivě nakloněn, tak běž 
a vytrp si to, co si zasloužíš, ať už je 
to štěstí či neštěstí. Nakonec dosáh-
neš lotosových nohou Pána Džagan-
nátha.“

Když to bráhmana uslyšel, vzdal 
Pánu Gaurangovi plné poklony 
a oddaní zpívali: „Haribol Haribol!“ 
Potom oba bráhmani opustili dům 
v radostné náladě. 

Purí Gosvámí se otázal: „Prabhu, 
mohl bys prosím vysvětlit, pro naše 
očištění, co se zde právě přihodilo? 
Všichni jsou zvědavý, ale obávají se 
tě zeptat přímo. Proto se ptám já za 
nás všechny.“

Šrí Čaitanja Maháprabhu řekl,: 
„Poslouchej tedy můj milý Purí 

Gosvámí. Vím, že nikdo z vás nepo-
chopil, co se právě přihodilo. Ten 
chudý bráhmana z jižní Indie velice 
trpěl. Byl sužován chudobou, a proto 
přišel sem a obtěžoval Pána Džagan-
nátha. Vidíce jeho bídný stav, Pánu 
Džagannáthovi se ho zželelo. A tak 
Pánovým aranžmánem potkal krá-
le Vibhíšanu, což byl ten bráhmana 
sedící vedle mne. Král Vibhíšana 
potěšil toho bráhmanu tím, že mu 
dal velké bohatství.“

Když oddaní vyslechli celý pří-
běh, byli zaplaveni duchovní extází 
a země i nebe bylo naplněno pré-
mou. Všichni radostně tancovali 
a zpívali: „Haribol Haribol!“   

Šrí Kršna Čaitanja Maháprabhu kí 
džaj!

Překlad: Líla Purušótama dás

Rathajátra - festival vozů Pána Džagannátha

Původní Božstvo Pána Džagannátha v Purí



•  Články o Šrílovi Prabhupádo-
vi

•  přednášky duchovních mistrů
•  aktuální informace o činnos-

tech hnutí Haré Krišna – pro-
gramy, festivaly

•  články na různá filosofická 
témata – karma, reinkarnace, 
vědomí, atd.

•  přednášky, semináře atd.

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

•  tvorba oddaných Krišny
•  vaišnavská kultura – její roz-

manitost a krása
•  zajímavosti ze společnosti 

oddaných po celém světě
•  vegetariánské recepty
a 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.

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

Jestli máte zájem, můžete infor-
movat o tomto časopise své známé, 
příbuzné, přátele atd. a můžete nám 
tímto pomoci zvětšit počet předpla-
titelů. 

Také velmi rádi uvítáme jakou-
koliv finanční částku na podporu 
vydávání časopisu. Další informa-
ce vám rádi poskytneme na adrese 
redakce. Také samozřejmě vítáme 
vaše podnětné názory a připomínky 
ke zkvalitnění našeho časopisu.

Časopis Náma Hatta navazuje na 
mnohasetletou vaišnavskou tradici 
a kráčí ve šlépějích velkých áčarjů 

pod vedením duchovních mistrů 
a Šrí Šrí Nitái-Navadvípačandry.

Přejeme Vám, abyste na jeho stán-
kách našli mnoho užitečného i zají-
mavého pro Vaši duchovní inspira-
ci.

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!!!

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

Stručně z obsahu:

číslo 1 n ročník 13 n NÁMA HATTA n 2322  číslo 1 n ročník 13 n NÁMA HATTA n 2322 

redakce informace



FALAFEL

1 kg cizrny namočené přes 
noc
1kg vařených sladkých 
brambor
200 g zottarelly nebo 
panýru nakrájeného na 
kostičky 1cm
1 čl skořice
1 čl cukru
1 čl mletého kardamonu
1 čl soli
1 čl černého pepře
3 polévkové lžíce sezamu
olej na smažení

Rozmixujte všechny 
ingredience kromě sýru v 
mixéru. Každou kostičku sýru 
pak obalte směsí z cizrny a 
brambor, uválejte kuličky o 

průměru asi 3-4 cm a poté 
osmažte dozlatova. Důležité 
je nerozmixovat cizrnu příliš 
najemno. Směs by měla mít 
trošku hrubou konzistenci, 
aby se z ní daly tvořit kuličky.

OMÁČKA

 1.5 hrnku omáčky tahini
 2 hrnky studené vody
 1 čl soli
 0,5 hrnku citrónové št´ávy
 asafoetida
 čerstvá petrželka

Do mísy dejte vodu a přidejte 
sůl a asafoetidu. Pomalu 
přidávejte tahini (koupíte ve 
zdravých výživách) a pořádně 
promíchejte. Pak přidejte 

Falafel nakonec polijeme 
omáčkou Tahini a podáváme 
např. se zeleninovým salátem. 
Vše obětujeme s láskou Šrí 
Kršnovi. Dobrou chut´!

Recept poskytl
bhakta Tal (Izrael)

citrónovou š´ávu a petržel. 
Vodu a citrónovou š´ávu 
můžete použít podle chuti, 
někdo má raději omáčku 
hustší nebo kyselejší.

izraelskÝ falafel se sÝrem a tahini
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