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Haré Kršna drazí oddaní 
a příznivci vědomí Kršny,

je tu další číslo časopisu plné 
zajímavého a rozmanitého čtení. 
Dozvíte se detaily o zjevení a na-
lezení prvních Božstev Pána Dža-
gannátha v Americe přímo z vy-
právění Málatí déví dásí a také 
tajemství správného postoje při 
zpívání Svatého jména v podání 
Aindry Prabhua a spoustu dalších 
užitečných informací pro naše 

každodenní praktikování bhakti-
jógy. Pomalu se blíží měsíc Kártik, 
který je nepříznivějším obdobím 
v roce, kdy Krišna projevuje svou 
milost ještě více než kdy jindy. Je 
to čas, kdy bychom se měli ještě 
více ponořit do našeho zpívání 
Svatého jména a duchovních čin-
ností a přiblížit se tak zase blíž 
k Rádě a Krišnovi...

Za redakci časopisu 
Divja Kišorí dd
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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 “.



číslo 5  ročník 14  NÁMA HATTA  3číslo 5  ročník 14  NÁMA HATTA  3

„Jen se podívejte, jak je ta opice 
inteligentní…“

17. října, 1972 chrám Rádhá-Damódara, Vrindá-
van, Indie

V průběhu své návštěvy Šríla Prabhupáda pravi-
delně přednášel ve svém obývacím pokoji. Místní 
obyvatelé mu obětovali ovoce a květiny tak, že je po-
kládali k jeho lotosovým nohám.

Jednou večer uprostřed Prabhupádovy přednášky 
se do pokoje vkradla opice a vrhla se po banánech. 
Višáka dásí přes ni hbitě hodila svůj čadar, a když 
kolem ní opice utíkala, snažila se jí banány vytrh-
nout. Podařilo se jí ukořistit většinu banánů, ale 
během pár vteřin opice zmizela s jedním vítězným 
banánem v ruce.

„Jen se podívejte, jak je ta opice inteligentní,“ řekl 
Šríla Prabhupáda. „Z toho vidíme, že co týče vlastní-
ho prospěchu, jsou všechny živé bytosti inteligentní. 
Jak dlouho myslíte, že by vám tohle všechno trvalo, 
vběhnout sem, sebrat banány a zmizet? Tato opice je 
velmi inteligentní, co se týče její potravy. Dokáže to 
za pár vteřin. Prakticky si jí nikdo nevšiml. Prostě 
popadla banány a utekla. Takové to je v materiál-
ním světě. Každý je velmi zručný ve své vlastní sféře. 
Takže my bychom měli být zruční oddaní, ne zruční 
jako ta opice.“

Celá příhoda netrvala víc než čtyři vteřiny. I když 
Šríla Prabhupáda v té chvíli přednášel, vnímal všech-
no, co se děje kolem. Byl zručný v tom, že dokázal 
dělat více věcí najednou.

„Pouze Krišna může vědět všechno“
ISKCON Májápur, Indie, 8. dubna, 1975

Při jedné ranní procházce se jeden oddaný zeptal 
Šríly Prabhupády: „Ví duchovní učitel všechno?“

„Duchovní učitel ví všechno, co Krišna chce, aby 
věděl,“ řekl Prabhupáda. „Pouze Krišna může vědět 
všechno.“

Zdálo se mi, že co se týče mě, Šríla Prabhupáda ví 
všechno. Občas jsem zkoušel Šrílu Prabhupádu pře-
lstít jen proto, abych byl vzápětí dokonale odhalen 
a poražen. Dosvědčuje to následující příhoda. 

V květnu 1972 jsem obdržel od Prabhupády dru-
hé zasvěcení v chrámu v Los Angeles. Jel jsem tam 

Vzpomínky na Šrílu Prabhupádu
z knihy „What is the Difficulty?“

Šrutakírti dás byl dva 
a půl roku osobním 
služebníkem Šríly 
Prabhupády

Šrutakírti dás seriál
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s Kírtanánandou Mahárádžem a několika dalšími 
oddanými z New Yorku v uzavřené dodávce. Byla to 
pekelná jízda, ale každá minuta stála za to. 

Průběh udělování bráhmanského zasvěcení byl 
blažený. Vešel jsem do příbytku Šríly Prabhupá-
dy a složil jsem mu poklonu. Držel v rukou novou 
bráhmanskou šňůru a zašeptal mi do ucha man-
tru Gajatrí. Proběhlo to velice rychle.  Při odchodu 
z jeho pokoje jsem mantru dostal napsanou na papí-
ře. Po několikadenním pobytu jsme se vydali zpátky 
na dlouhou cestu do Nového Vrindávanu. Zpáteční 
cesta nám už ale tak zlá nepřipadala.

Po příjezdu kolem třetí ráno jsem se koupal v bah-
nitém rybníku v Novém Vrindávanu.  Všude byla 
tma jako v pytli. Pospíchal jsem, abych stihl připra-
vit jídlo pro Božstva na obětování před mangala. 
Vylil jsem si na hlavu kýbl vody, a tak jsem zřejmě 
spláchnul z těla i bráhmanskou šňůru. Když jsem 
o pár hodin později zjistil, že je pryč, bylo mi do 
breku. Šňůra, kterou mi Prabhupáda daroval, byla 
navždy pryč. Bylo to neblahé znamení a bál jsem se, 
že mé spojení je tím přerušené. 

17. října, 1972 chrám Rádhá-Damódara, Vrindá-
van, Indie

O rok později jsem se stal osobním služebníkem 
Šríly Prabhupády. Po ranní masáži jsem vždy poklá-
dal na jeho lůžko čistý oděv, zatímco on se koupal. 
Potom jsem šel do jeho obývacího pokoje, otevřel 
jeho zrcadlo a vedle položil kouli tilaku. Pak jsem 
vedle těchto potřeb položil jeho lotu, malou kulatou 
měděnou nádobu s vodou. Když se Prabhupáda ob-
lékl, sedl si ke stolu, nanesl si tilak a zpíval mantru 
Gajatrí. 

K mé službě patřilo také pokládat každý měsíc na 
jeho stůl novou bráhmanskou šňůru. Dělal jsem to 
ve dnech úplňku nebo na Ékadáší. Prabhupáda zpí-
val na nové šňůře a přitom držel i starou. Ztráta mé 
zasvěcovací bráhmanské šňůry mi vryla pocit viny 
do srdce. Toužil jsem to napravit. To jsem sloužil 
u Prabhupády první měsíc, takže jsem byl nadšený, 
když jsem získal bráhmanskou šňůru, jež byla prasá-
dam od Jeho Božské Milosti, a své transcendentální 
bráhmanské spojení obnovil. 

Po odezpívání mantry odešel Prabhupáda přes ve-
randu do kuchyně, kde Jamuna déví vařila. Šel jsem 
do jeho obýváku a sebral jsem jeho odloženou šňůru. 
Jenže se ukázalo, že Prabhupáda všechna vlákna pře-
trhal. Vůbec jsem to nechápal, v následujících dvou 
letech to pak už nikdy neudělal. Vyšel jsem z jeho 
pokoje s bráhmanskou šňůrou v rukou a sedl si na 
verandu. Svazoval jsem všech šest vláken na uzel, 
rozhodnutý navázat tak znovu své spojení. Bylo mi 
jedno, že ta vlákna přetrhal. Pořád to byla JEHO 
šňůra. Zatímco jsem spokojeně seděl na verandě, 
Prabhupáda se kolem vracel po jídle z kuchyně. Slo-
žil jsem mu poklony a on se na mě usmál.

„Už jsi zlikvidoval tu bráhmanskou šňůru?“ zeptal 
se.

„Ještě ne, Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem.
„Musíš jí zakopat pod keřík tulasí na dvoře chrá-

mu,“ poučil mě. „Ulož ji do hlíny pod kořeny.“
Zmohl jsem se jen na slabé přitakání. 
Nemohl jsem tomu uvěřit. Při jiných příležitos-

tech jsem mystickou sílu Šríly Prabhupády zažíval 
podobně. Když jsem si něco přál, vždy mě přivedl 
k tomu, abych o to požádal. Zdálo se, že mu dělá 
radost odhalovat má přání. Mě to také nesmírně tě-
šilo. Byl bych mu mohl říci o ztrátě své bráhmanské 
šňůry, ale příliš jsem se styděl. Nechtěl jsem Prabhu-
pádu žádat o nic. Snažil jsem se mu nedávat žádné 
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otázky, protože se ho neustále vyptávalo příliš mno-
ho ostatních. Snažil jsem se pochopit, co chce Šríla 
Prabhupáda, ne to, co chci já. Přesto byla má touha 
někdy silnější.

Šrílo Prabhupádo, prosím odpusť mi, že jsem ne-
uposlechl tvůj příkaz. Nikdy jsem tu bráhmanskou 
šňůru nezakopal, jak si mi nařídil. Děkuji ti, Šrílo 
Prabhupáda, že máš pro mě pochopení. 

„… vše, co řekne, bude dokonalé“

19. října 1972, chrám Rádhá-Damódara, Vrindá-
van, Indie

Bylo asi půl šesté ráno, když mě Šríla Prabhupáda 
zavolal do svého obývacího pokoje a ptal se, proč 
Šjámasundara a Pradjumna ještě spí.

„Nevím,“ odpověděl jsem.
Prabhupáda mi řekl, abych je přivedl do jeho 

pokoje. Když jsme se vrátili, řekl, že musíme nad 
spánkem zvítězit. „Ranní vstávání a sprchování stu-

denou vodou není odříkání, ale pouze přirozená věc 
a správná hygiena,“ řekl Prabhupáda.

Potom nám Jeho Božská Milost zjevila úžasnou 
pravdu: „Člověk, který odříkává šestnáct koleček, 
dodržuje principy správného chování, omezuje svo-
je jídlo a spánek, dostává duchovní energii. Pokud 
následuje tyto pokyny po dvanáct let, vše, co řekne, 
bude dokonalé!“

Dal jste nám příležitost dosáhnout dokonalosti. 
Vždy jste nám dával najevo velkou víru v nás a ne-
ochvějnou víru ve Svaté Jméno a příkazy vašeho du-
chovního učitele. Jednal jste s námi jako s oddanými 
Krišny, a tím posiloval naši touhu stát se pevnějšími 
oddanými. Přišel jste z duchovního světa mezi nás, 
abyste nám předal poselství Šrí Čaitanji Maháprab-
hua. 

Sláva Šrílovi Prabhupádovi!

Přeložil: Oldřich Janota
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Hanumánovo zrození

Místo, kde se Hanumán naro-
dil, se dnes nazývá Ándžan, což 
je malá vesnice poblíž Trimbaké-
švaru, v Maharástře, v Indii. An-
džana je také jméno Hanumánovy 
matky a příběh, jak se jí Hanumán 
narodil je poměrně spletitý.

Jednou král nebes Indra zaví-
tal na Satjalóku, do sídla Brahmy, 
stvořitele vesmíru. Během své 
návštěvy zahlédl velmi krásnou 
apsaru, nebeskou tanečnici. Mezi 
ním a apsarou okamžitě vzplál 
oheň vzájemné přitažlivosti a to 

Osobnosti védské 
literatury

Hanumán

Ve védské literatuře, at´ už v Itihásách jako je Mahábhárata a Rámájana, nebo 
Puránách, mezi nimiž září Šrímad Bhágavatam, najdeme mnoho příběhů o Nejvyšším 
Pánovi, jeho inkarnacích, společnících a mnoha dalších osobnostech, či postavách, 
které stojí za to popsat. Začneme těmi, které najdeme při čtení Rámájany a později 
budeme pokračovat dalšími spisy, Mahábháratou a Bhágavat Puránou. Ke každé 
postavě napíšu pár 
zajímavostí ohledně jejího 
charakteru a životního 
příběhu, vztahu k˝ostatním 
postavám v daném 
příběhu a úloze, kterou 
sehrála v zábavách 
Nejvyššího Pána. 

Dharmí dásseriál
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se nelíbilo Brahmovi, který 
apsaře rozkázal, ať hned opus-
tí Satjalóku. Poté, co odešla na 
Zemi, rozhodla se podstoupit od-
říkání, aby se mohla vrátit. Když 
dosáhla dokonalosti ve své askezi, 
odebrala se za Šivou, aby ho požá-
dala o požehnání, které by ji dalo 
právo vrátit se zpět na Satjalóku. 
Když se setkala se Šivou, chystala 
se říci své přání, ale dřív než ho 
vyslovila, Šiva s ní počal dítě. Až 
potom se apsara dostala k vysvět-
lení, že její přání nebylo dostat 
od Šivy dítě, ale vrátit se na Satja-
lóku. Mocný Šiva proto své seme-
no svěřil do péče Agnimu, bohu 
ohně. Ten, když ucítil, jaká moc 
se v Šivově semenu ukrývá, raději 
ho předal dál, a tak ho získal Váju, 
bůh větru. 

V té době žili na Zemi Kéšarí 
a Andžana, kteří se již po dlou-
hou dobu neúspěšně snažili 
o početí potomka. Andžana byla 
v minulosti apsarou, která z ně-
jakého důvodu bez zábran polí-
bila vznešeného kněze polobohů, 
Brihaspatiho. Tehdy jí proklel za 
její neuvážené chování se slovy: 

„Protože se chováš jako opice, sta-
neš se opicí.“ Proto se narodila 
jako opice Andžana mezi vanary 
(druh opic, žijící v lese).

Andžana zrovna trhala květiny, 
když najednou pocítila, že otěhot-
něla. Nevěděla, jak se to mohlo 
v ten okamžik stát, ale potom se jí 
zjevil Váju a pověděl ji, že za jejím 
otěhotnění stojí on. Předal jí Ši-
vovo semeno a po čase se Andža-
ně narodil Hanumán. Poté byla 
Andžana zbavena svého prokletí 
a vrátila se zpět na nebeské pla-
nety, odkud původně přišla. Ještě 
než odešla, ptal se jí Hanumán, co 
by mělo být jeho potravou. Jeho 
matka ukázala na slunce a řekla: 

„Cokoliv bude takto kulaté a čer-

v e n é , 
m ů ž e š 
sníst. Myslela tím 
samozřejmě ovoce, 
jako jsou jablka, 
ale Hanumán ne-
váhal, a díky své 
nadpřirozené síle za-
čal ohrožovat slunce ve 
své snaze ho spolknout. 
Polobozi mu v tomto nebez-
pečném počínání zamezili a Indra 
ho zasáhl do čelisti svým bleskem. 
Hanumán padl na zem a na jeho 
čelisti byla od té doby jizva. Ha-
numán nese své jméno díky této 
příhodě (slovo hanuh - znamená 
čelist). Polobozi ho zbavili na ně-
jakou dobu jeho obrovské moci, 
ale obdařili ho zároveň četnými 

p o -
ž e h n á n í -
mi. Jeho moc se mu vrátila 
až poté, co se setkal s Pánem 
Rámou, aby ji plně využil v Jeho 
službách. 

Hledání Síty  

Hanumán se setkal s Rámou 
v době, kdy Ráma hledal Sítu. Tu 
unesl démonský král Rávana do 
svého království na Lance (Srí 
Lanka) a Hanumán slíbil spolu 
s opičím králem Sugrívou a jeho 
vanary, že Rámovi v jeho hledá-
ní pomůže. Když se vanarové 
rozdělili do mnoha skupin, které 
prohledávali celý svět, Hanumán 
došel spolu se svou skupinou 
k oceánu, za nímž byl vidět ostrov 
Lanka. Chtěli hledat Sítu také tam, 
ale byli zklamáni tím, že nedoká-
žou překonat rozsáhlou vodní 
plochu oceánu. Tehdy vanarové 
v čele s Džambavánem připomně-

movi, který 
hned opus-

co odešla na 
podstoupit od-
la vrátit. Když 
ti ve své askezi,
u, aby ho požá-
které by ji dalo
t na Satjalóku. 
Šivou, chystala 
le dřív než ho
počal dítě. Až 

ostala k vysvět-
nebylo dostat 

átit se na Satja-
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Agnimu, bohu 
cítil, jaká moc 
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ho získal Váju,

a Zemi Kéšarí 
se již po dlou-
pěšně snažili 
Andžana byla 
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sníst. Myslela tím 
samozřejmě ovoce, 
jako jsou jablka, 
ale Hanumán ne-
váhal, a díky své
nadpřirozené síle za-
čal ohrožovat slunce ve
své snaze ho spolknout. 
Polobozi mu v tomto nebez-
pečném počínání zamezili a Indra 
ho zasáhl do čelisti svým bleskem. 

p o -
ž e h n á n í -
mi. Jeho moc se mu vrátila 
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li Hanumánovi jeho nadpřirozené 
schopnosti. Hanumán mnohoná-
sobně zvětšil své tělo a přeskočil 
oceán až na Lanku, kde se zase 
zmenšil na svou původní velikost, 
aby mohl pokračovat v hledá-
ní. Po nějaké době hledání našel 
Sítu uvězněnou v ašókovém háji. 
Z úkrytu vysvětlil Sítě, že ji Ráma 
hledá a on mu pomáhá. Nabídl 
se, že Sítu sám odnese ze zajetí až 
k Rámovi, ale Síta odmítla s ná-
mitkou, že by to měl udělat Ráma 
osobně. 

Potom se Hanumán rozhodl, že 
způsobí Rávanovi nějakou ško-
du a nechá se zajmout, aby mohl 
démonského krále spatřit tváří 
v tvář. Začal tedy ničit budovy 
a zahrady v okolí Rávanova palá-
ce a zabil přitom mnoho rákšasů. 
Když na něj útočil Indradžit, Rá-
vanův syn, nechal se Hanumán 
zajmout a přivést k Rávanovi. 
Rávanovi se vůbec nelíbilo, že ho 
Hanumán neprosí o milost a na-
místo toho mu předkládá návrhy, 
že když ihned pustí Sítu, Ráma 
mu odpustí. 

Rávana ze zlosti přikázal Hanu-
mánovu popravu, ale jeho bratr 

Vibhíšana namítl, že poslové by 
se neměli zabíjet. Rávana tedy ne-
chal omotat kolem Hanumánova 
ocasu látku napuštěnou olejem 
a zapálil ji. Hanumán se vypros-
til ze zajetí stráží, začal běhat po 
střechách města a spálil tak vel-
kou část Rávanova království. Pak 
se vrátil za Rámou, aby ho infor-
moval o nalezení Síty. 

Zdvihnutí hory
 
Když se Ráma se svým brat-

rem Lakšmanou a opičí armádou 
vanarů dostali na ostrov Lanku, 
začal boj mezi nimi a armádou 
rákšasů vedenou Rávanou. Během 
bitvy byl Lakšman vážně raněn 
a Hanumán byl poslán, aby našel 
bylinu Sandžívani, která jediná 
mohla zranění vyléčit. Hanumán 
se dozvěděl, že ona léčivá bylina 
je k nalezení na jedné určité hoře 
v Himalájích a tak se opět zvět-
šil a mohutnými skoky se rychle 
dostal až na určené místo. Nebyl 
ale schopen určit jak hledaná 
bylina správně vypadá a tak utr-
hl celý kus hory a rychle přispě-

chal i s ním za Rámou. Když byla 
bylina rozpoznána, byla použita 
k uzdravení Lakšmana. Ráma byl 
velmi šťastný a Hanumána objal.

V bitvě na Lance Hanumán 
porazil mnoho nepřátelských 
rákšasů, z nichž nejmocnější byli 
Dhumrakša, Akampana, Dévan-
taka, Trišira a Nikumbha.

Hanumán v Mahábháratě

V Mahábháratě je popsána pří-
hoda, která se stala, když byli bra-
tři Pánduovci ve vyhnanství. Bhí-
ma se setkal v lese s Hanumánem, 
kterého nejdříve nemohl poznat. 
Hanumán mu naznačil, s kým se 
setkal, a ukázal mu na důkaz svou 
obrovitou podobu, s jakou skákal 
přes oceán v době, kdy hledal 
Sítu. 

Později, když Pánduovci bo-
jovali proti vojskům vedeným 
Durjódhanou, Ardžuna dostal 
požehnání, že Hanumán bude 
osobně přítomen na vlajce jeho 
válečného vozu. Během bitvy byl 
slyšet Hanumánův bojový ryk, 
který dodával Ardžunovi kuráž.
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Ta skutečně správná nálada je, že je to jméno mého 
milého, nebo je to jméno mého syna, nebo mého 
nejlepšího přítele, nebo je to jméno mého pána. 
Chápete, a protože miluji svého pána, miluji svého 
přítele, miluji svého milého, tak nemohu NE-zpívat 
jeho jméno, nemohu přestat zpívat jeho jméno, jeho 
jméno neustále zní v mém srdci. A protože jsem od 
svého milého odloučený, jak mohu dál žít? Protože 
jsem odloučený od svého milova-
ného syna, jak mohu dál žít? Jsem 
odloučený od svého nejlepšího 
přítele, jak mohu dál žít?

Existuje jeden velice sladký pří-
běh – je tu jeden chrám, Ramdži 
Bhai, dole v ulici u cukrářství 
Brijbasi, hned přes ulici. Byla tam 
satsangová hala, Ramdži Bhai sat-
sangová hala, a každý rok v měsíci 
Márgašírša, což je Krišnův měsíc, 
hned po kártiku, ten měsíc pořá-
dají tři dny 24-hodinový akhan-
da náma kírtan jako vzpomínku 
na odchod Ramdži Bhaie. 

Ramdži Bhai byl malý chlapec. 
Myslím, že mu bylo tak osm let. 
Žil v jiné vesnici za hranicemi 
Vradži. Hrával si ale s míčem 
s tím překrásným chlapcem, kte-
rého ve svém srdci choval jako 
svého nejlepšího přítele. Ten 
krásný chlapec chodil každý den 
a hrál si s ním. Jednoho dne však 
chlapec přišel a řekl mu, „Od-
cházím domů, musím teď odejít, 
musím jít zpátky do své vesni-
ce…“ (pláč)  A tak se Ramdži 
Bhai zeptal „Kde je tvoje vesnice, 
kam jdeš?“ A on mu odpověděl: 

„Jdu do Vrindávanu, to je moje 
vesnice, tam žiju.“ A tak odešel. 

A Ramdži Bhai cítil nesmírné odloučení. Nestalo se 
to tak dávno. V osmi letech se všeho vzdal, opustil 
rodinu a všechno ostatní a vydal se do Vradži. Hle-
dal svého přítele všude. (pláč) Ale nikde ho nemohl 
najít. A tak nedaleko odsud si prostě sedl na cestu, 
a plakal a plakal a plakal a postil se k smrti. Protože 
nemohl najít svého přítele (pláč). Každý rok si tak 
připomínají jeho odchod.

Správná nálada pro zpívání Svatých jmen
(část daršanu s českými oddanými ve Šrí Vrindávan-dhámu během Kártiku 2007)(část daršanu s českými oddanými ve Šrí Vrindávan-dhámu během Kártiku 2007)

Aindra prabhu přednáška
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To je ta nálada, ve které bychom měli zpívat Sva-
té jméno.  Jak bez Něho můžeme žít? Žili jsme bez 
Něho odnepaměti, ale měl by k nám teď přijít milos-
tí Guru Parampary. Musí tu být aspoň trochu něja-
ké ponětí, nějaká hloubka porozumění toho, kdo je 
Ten, kterého jsme tak dlouho hledali a nenašli nikde 
prakticky v celém hmotném světě. On je ta osoba, 
kterou jsme hledali. Hledali jsme všude ale na sa-
mých špatných místech. Nikde jsme Ho nemohli 
najít. A tak naše jediná šance je volat Jeho Svaté jmé-
no a prosit Ho o milost: „Prosím, prosím, prosím, 
vezmi mě ke svým lotosovým nohám. Už  bez Tebe 
nemohu dál žít.“

To je sankírtan. Vipralambha nám. To je ta nálada. 
Ve společnosti oddaných můžeme doopravdy plakat, 
jestli máme tolik srdce, abychom to udělali. Ale na 
veřejnosti musíme zadržet ten pláč uvnitř. Ale měli 
bychom plakat pro Krišnu. Jak můžete žít bez Kriš-
ny? Udržujeme naši muší existenci, předstíráme, že 
jsme nějací oddaní. Máme srdce, nebo ne?! Máme 
vůbec nějakou představu, co je bhakti? Nebo stále 
ještě stěží škrábeme na povrchu a díváme se zven-
čí té sklenice s medem? Musíme jít hlouběji, pokud 
chceme získat to, co nám chce naše Guru Parampara 
dát. A naše lidská forma života je velice velice krátká. 
Nemáme skoro žádný čas udělat to, co opravdu po-
třebujeme, abychom se tam dostali. Takže musíme 

brát směr našeho duchovního 
pokroku opravdu vážně.

Nemyslete si, že sankírtan 
není rágánuga bhakti. Sankír-
tan JE rágánuga bhakti, pokud 
je ten sankírtan poháněn lób-
hou, dychtivou touhou, inten-
zivní m zoufalstvím dosáhnout 
služby Rádě a Krišnovi ve věč-
né vradžské zemi.

Sankírtan není jen nějaká 
vnější záležitost. Má svůj vněj-
ší rys, ale není to vnější zále-
žitost. Má svojí vnější stránku, 
ale není to vnější záležitost. 
Sankírtan je snaha srdce doká-
zat Krišnovi, jak moc chceme 
sloužit Jeho lotosovým nohám. 
A soucit, přirozená povaha 

duše, se pomalu rozvíjí k úrovni, kdy se snažíme o to, 
upomenout ostatní na jejich dávno ztraceného příte-
le. Tak jako gópí vynakládají úsilí a také pasáčci po-
máhají, zvláště prija narma sakhové, také pomáhají 
vytvářet různé situace, aby se Krišna setkal s různý-
mi jinými gópími. Stejným způsobem má sankírtan 
tu vnitřní stránku, je to aranžmán pro ostatní gópy 
a gópí, aby dostali příležitost skutečně naplnit jejich 
toužení po tom, aby došli konce svého hledání svého 
dlouho ztraceného přítele, dlouho ztraceného syna, 
dlouho ztrace-
ného milého.

Nevím, jestli 
s vámi vaši gu-
ruové budou 
souhlasit, ale 
takhle to vidím 
já, toto je nála-
da sankírtanu. 
Zpátky domů, 
zpátky k Bohu, 
zpátky do Vra-
dži.

P ř e l o ž i l a : 
Vrindávan Prija 
dd
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Příchod Pána vesmíru na západ
(část vyprávění Málatí déví dásí, jedné z prvních žákyň Šríly Prabhupády)(část vyprávění Málatí déví dásí, jedné z prvních žákyň Šríly Prabhupády)

Skupina mladých lidí, včetně 
mě, jsme chtěli pozvat Šrílu Prab-
hupádu do San Franciska. A to se 
také v roce 1966 stalo. Tahle myš-
lenka se vyklubala v roce 1966, 
někdy ke konci léta nebo na začát-
ku podzimu. A pak v lednu 1967 
Jeho Božská Milost A. Č. Bhakti-
védánta Svámí opustil New York 
a poprvé ve svém životě letěl leta-
dlem. Když se totiž 
podíváte zpátky do 
historie ISKCONu 
Šríly Prabhupády, 
z Indie do Ameriky 
nejdříve cestoval 
na lodi, malé ná-
kladní lidi. Takže 
jeho první let byl 
v lednu roku 1967, 
když letěl z New 
Yorku do San Fran-
ciska.

A když přijel, 
měli jsme připra-
vený malý obchod 
s výlohou do ulice. 
To znamená pro-
story, které se obvykle používaly 
k nějakým komerčním účelům. 
Pro první střediska ISKCONu se 
tyto obchůdky obvykle využívaly 
z toho důvodu, že se tam nenará-
želo tak často na odpor sousedů. 
Ti, kdo bydlíte v bytech, víte dob-
ře, co se stane, když poprvé začne-
te hrát na kartály a na mridangu. 
Sousedi začnou ťukat na dveře 
nebo bouchat do zdi a pak větši-
nou zavolají policii. Takže v ob-
chůdcích jsme měli větší možnost 

opravdu dělat kírtan a kírtan byl 
v těch dobách hnací silou ISKCO-
Nu. Bylo to opravdu hnutí Pána 
Čaitanji a Šríla Prabhupáda kladl 
na harinám sankírtan velký důraz 
a my jsme to opravdu vzali za své 
a stal se pro nás životem i duší.

Místnost byla velice jednoduše 
zařízená, byl to v podstatě prázd-
ný pokoj, který byl nedávno čers-

tvě vymalovaný na bílo. Bylo tam 
malé pódium, které bylo postave-
né na sezení pro Šrílu Prabhupá-
du, který byl v té době nazývaný 
jednoduše Swamidží. Nebyl tam 
žádný oltář, protože v té době 
jsme neměli žádná Božstva, a ani 
jsme vůbec nevěděli, že nějaká 
Božstva existují. V té době nikdo 
z nás, co jsme byli v San Francis-
ku, nikdy neviděl žádný obrázek 
Krišny. Věděli jsme jen, že byl 
modrý, měl paví pero a hrál na 

fl étnu. A to nám všem, kteří jsme 
přicházeli z hippie-sampradá-
ji, kde všechno neobvyklé bylo 
okamžitě přijímáno s otevřenou 
náručí, bylo velice blízké. A z ně-
jakého důvodu bylo všude kolem 
spousta lidí, co hrálo na fl étny, 
a tak skutečnost, že Krišna hraje 
na fl étnu, nám dodávala pocit, že 
Krišna je jeden z nás. I když poz-

ději jsme pochopili, 
že to bylo ve sku-
tečnosti obráceně.

V těch úplných 
počátcích bylo zvy-
kem, že se nad ob-
chůdek pověsil ná-
pis Radha-Krishna 
Temple (Chrám 
Rádhy a Krišny) 
a předtím, než 
přišel Džaganná-
th, byl nad naším 
obchůdkem také 
tento nápis. Věděli 
jsme, že Krišna je 
Bůh, a když jsme 
se zeptali, kdo je 

Rádhárání, Šríla Prabhupáda se 
rozhlédl kolem, a když viděl to 
shromáždění mladých lidí kolem 
postrádající poznání, tak velice 
vážně řekl: „Rádhárání je Kriš-
nova přítelkyně.“ Jelikož věděl, že 
možná pochopíme alespoň tohle. 
Ale i tak jsme neměli vůbec poně-
tí, jak vypadá, a nikdy jsme nevi-
děli ani Krišnu.

V chrámu, který jsme právě 
otevřeli pro Šrílu Prabhupádu, 
byl jeden obrázek, který nama-

Málatí déví dásí vyprávění
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loval člověk, který šel náhodou 
kolem, když jsme připravovali 
chrám, malovali jsme a uklízeli, 
natírali zdi na bílo atd. Zeptal se, 
co děláme, a my jsme mu řekli, že 
vytváříme chrám. 

Po pravdě řečeno, předtím, než 
jsem se zapojila do hnutí, můj 
dobrý přítel, kterého zasvětil 
Šríla Prabhupáda v New Yorku 
jako Mukundu, nyní je Gósvámí, 
předtím byl Adhikárí, přišel do 
San Franciska, aby založil chrám 
(temple). A já jsem se ho zeptala, 
co je to chrám, a on mi řekl: „Je 
to obchůdek vymalovaný na bílo.“ 
To vypadalo jako poměrně jed-
noduchá věc, takže jsme malovali 
obchůdek na bílo, ten mladý muž 

přišel dovnitř, zeptal se, co dě-
láme, my jsme mu to řekli, že to 
připravujeme pro Svámího, který 
přijel z Indie. A on na to: „No já 
se zrovna vrátil z Indie.“

Teď jezdíme do Indie všichni 
a vůbec o tom nepřemýšlíme. Ale 
jet do Indie v šedesátých letech 
bylo opravdu dobrodružství, kte-
ré vám změnilo život, a nebylo to 
něco, co by podnikal každý. Mys-
lím, že dnes neznám prakticky ni-
koho, kdo by v Indii nebyl. 

Ale v té době tam nebyl téměř 
nikdo. A ani v Americe nebylo 
moc lidí původem z Indie kvůli 
potížím s imigrací, v USA prostě 
nebylo mnoho Indů.

Takže on řekl, že byl v Indii, my 
jsme byli patřičně ohromení a on 
pak ještě řekl: „Jsem umělec, na-
maluju vám obraz.“ A my jsme 
byli nadšení: „Skvělý, namaluj 
ho.“  Pak jsme ho nějaký čas nevi-
děli a najednou přišel s obrazem, 
poměrně velkým, byl asi metr 
a půl na metr a půl, velký obraz, 
a na něm byl jakýsi týpek s mod-
rou barvou pleti a čtyřma ruka-
ma, o kterém prohlásil, že je to 
Višnu. Tolik pochytil na své cestě. 
Nechal se ale trochu umělecky 
unést a jeho Višnu vystřeloval 
z vybuchující sopky. My jsme ale 
v té době nevěděli nic o Guru-pa-
rampaře, písmech a inkarnacích, 
a tak jsme tento obraz, který byl 
vytvořen s prostou touhou pomo-
ci, přijali a byl to náš jediný ob-
raz. A pověsili jsme ho přímo nad 
pódium, kterému bychom dnes 
říkali vjásasan.

Dále tam byla malá modlitební 
rohož z Maroka, malá tapisérie 
na zdi, kterou používají musli-
mové na modlitby, když se třikrát 
nebo čtyřikrát denně klaní. Můj 
manžel Šjámasundar  byl předtím 
v Maroku a tohle odtamtud přive-
zl. Věděl, že to má něco společné-
ho s modlením a Bohem, tak to 
přinesl a pověsili jsme to na zeď 
a to bylo všechno. Zdi natřené na 
bílo, Višnu letící ze sopky a mus-
limská modlitební rohož. A pódi-
um s polštářem, který pocházel 
z pohovky vyhozené na ulici.

V té době jsme měli fi lozofi i ne-
utrácet peníze a v podstatě jsme 
ani neměli peníze, které bychom 
mohli utratit, takže jsme byli hod-
ně dobří v tom, čemu se dnes říká 
recyklace. V těch dobách jsme to 
dělali zcela přirozeně, viděli jste 
na ulici něco, co byste mohli pou-
žít, tak jste si to vzali. A tak jsme 

Zleva: George Harrison, Šjámasundar dás, Málatí dd se svou 
dcerou Sarasvatí
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si vzali kus té pohovky, ten polš-
tář, a dali to na vjásásan.

Pak přijel Šríla Prabhupáda 
a my začali se svým každodenním 
programem. Každý den mangala 
árati, které začínalo v sedm ráno. 
Jsem si jistá, že by se vám líbilo, 
kdyby to tak bylo i dnes, jsem si 
dokonce jistá, že bychom měli 
každý den plno, ale nevadí, zkrát-
ka v sedm jsme zpívali modlitby 
Gurváštaka a potom Šríla Prabhu-
páda přednášel ze Šrímad-Bhága-
vatamu, pak další kírtan a potom 
prasádam snídaně. Pondělí, úterý 
a středa byly večerní přednášky 
nejčastěji z Bhagavad-gíty. To-
hle tedy probíhalo a kromě toho 
probíhalo spousta spontánních 
kírtanů. NepotřebovaIi jsme ně-
jaký rozvrh na kírtany, ty se děly 
neustále.

Pak jednoho dne, bylo to někdy 
na začátku března, nebo konci 
února, jsem bloumala po jedné 
části San Franciska a narazila 
jsem tam na jeden obchod. Tady 
mají něco podobného, říká se jim 
Pure One, takže to bylo něco jako 
Pure One, ale jmenovalo se to 
Class Plus Imports. Neměla jsem 
žádné peníze, ale prostě jsem tam 
jen tak brouzdala a dívala se a pak 

jsem si v jednu chvíli řekla, co 
tu vlastně dělám, stejně nemám 
peníze, jen tu bloumám, nic tu 
nepotřebuju, a vydala jsem se na 
odchod. 

V tu chvíli jsem uviděla tři 
dřevěné sudy, stály přímo před 
pokladnou, a v nich byly pest-
robarevně namalované dřevěné 
fi gurky. Tak jsem si je prohlížela 
a jedna z nich obzvláště vyčnívala 

– měla černou tvář, velké kulaté oči 
a veliký červený úsměv. A k té mě 
to velice silně táhlo. Nemůžu říct, 
že to byla duchovní přitažlivost, 
protože mě přitahovalo všechno 
možné, ale v každém případě mě 

tahle fi gurka přitahovala, a tak 
jsem ji vzala do ruky a ze spodu 
byla malá nálepka „Made in In-
dia“. Samotná fi gurka měla asi 
deset centimetrů a na ní ze spodu 
byla ta nálepka „Made in India“. 
A já jsem si říkala, „Páni, Swa-
midží je taky z Indie“. Přemýšlela 
jsem o všech těch změnách v na-
šich životech, jak všechno to, co 
jsme dřív dělali, je teď jinak, jak 
teď jíme rýži, dál, sabdží, halvu 
a purí a čapátí a všechno to dob-
ré jídlo a všechno přišlo z Indie 
a Hare Krišna mahámantra při-
šla z Indie. Tohle je taky z Indie, 
takže na tom musí něco být. Tak 
jsem tu fi gurku vzala domů. Jak 
už jsem řekla, neměla jsem žád-
né peníze, takže jsem ho doslova 

„vzala“ domů, dala jsem ho do 
kapsy a odešla z obchodu.

Jak už jsem párkrát zmínila, 
většina z nás pocházela z hippí 
scény. Hippí byli velice svobodo-
myslní lidé. Většina z nich oprav-
du hledala smysl života a vyšší 
pravdu. Někteří to dělali lépe než 
druzí, ale tohle byla ta skutečná 
nálada. Vládla tam nálada „Peace 
and Love“ (mír a láska). Když se 
podíváte dneska, tak by se nám 
trochu této nálady hodilo, všech-

Málatí se Šrílou Prabhupádou na letišti
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no je tak hrubé, a kam se podívá-
te, je bitva.

Ale nálada tehdy byla mír a lás-
ka. A další nálada byla, že nikdo 
nic nevlastní. A byli jsme napros-
to vyhranění v anti-establišmentu 
a proti velkým korporacím - „kdo 
si myslí, že jsou...“ Takže my jsme 
tomu neříkali krádež, říkali jsme 
tomu „osvobozování“. Tak jsem 
si v té době nemyslela, že kradu. 
Osvobozovala jsem to z rukou 
těch zlých, velkých korporací. 
Vzala jsem ho tedy domů a umís-
tila jsem ho ve svém bytě. Náš byt 
byl zařízený podobně jako chrám. 
Jeden stůl v kuchyni, neměli jsme 
žádné postele, žádné židle, byly to 
jen prázdné pokoje. A nám to tak 
vyhovovalo. Složili jsme ráno pe-
řiny a dali do skříně. Když nemá-
te všude milion věcí, na kterých 
musíte utírat prach a obcházet, 
je velice snadné takhle udržovat 
pořádek. 

Po nějaké době, kdy jen stál na 
poličce, se můj manžel Šjáma-
sundar a Mukunda rozhodli: „Co 
to vlastně je? Vyrobeno v Indii.“ 
A tak ho vzali ke Swamidžímu.  
Jeho malý byt byl stejný jako byt 

všech ostatních – úplně prázd-
ný, žádný nábytek. Měl plechový 
kufr, ve kterém měl všechen svůj 
majetek, který povětšinu sestával 
z knih. A ten samý plechový kufr 
používal i jako stůl. Seděl na zemi 
a kufr měl jako stůl. 

Takže ho přinesli dovnitř, posta-
vili na ten plechový kufr a k jejich 
údivu se Prabhupáda poklonil. 

Zeptali se: „Co to je?“
Prabhupáda řekl: „Kde jste to 

našli?“
„Málatí to přinesla.“
„Přiveďte ji.“
Jeho pomocník – měl jednu 

osobu, která mu pomáhala s vaře-
ním, úklidem apod., tak ten při-
šel dolů do chrámu. Chrám byl 
v přízemí a on bydlel v prvním 
patře. Takže pro mě přišel a já 
jsem zrovna vařila. Všechno jsem 
hned vypnula a běžela jsem naho-
ru. Ve skutečnosti tam byl výtah, 
ale já jsem byla tak vzrušená, že 
mě Swamidží volá, že jsem radě-
ji běžela, protože jsem věděla, že 
budu rychlejší než výtah. Takže 
jsem vyběhla po schodech, vešla 
jsem dovnitř, a když jsem viděla 
tu malou fi gurku na plechovém 

kufru, cítila jsem nejdřív trochu 
obavy. A důvod, proč jsem cítila 
obavy, byl, jak už jsem zmínila 
dřív – nezaplatila jsem za něj.

 Jedna z činností, se kterou jsem 
v nedávné době přestala, bylo 
kradení. A jak se to stalo. Jedna 
z věcí, o které jsme se dozvědě-
li, bylo ghí. A bylo nám řečeno, 
že bychom neměli používat ten 
hnusný stolní olej, ale ghí. Ghí 
se ale dělalo z másla a máslo bylo 
velice drahé. Přišlo mi, že Krišna 
pro mě zařídil způsob jak získat 
máslo, i když jsme neměli žádné 
peníze, protože každý den před 
chrámem zastavil mlékárenský 
náklaďák a řidič vzal mléko a co-
koliv, co přivezl, a odnesl to přes 
ulici do obchodu na rohu. Takže 
když on odešel přes ulici, já vyšla 
ven, otevřela jsem zadní dveře ná-
klaďáku a vzala jsem si kilo másla. 
Vzala jsem jen tolik, kolik jsem 
potřebovala na ten den. Jak jsem 
říkala, osvobozovala jsem máslo, 
brzy bude obětované Krišnovi. 
Chápejte, když hippí tvrdili, nic 
nevlastníme, všechno patří všem, 
nyní, s fi lozofi í vědomí Krišny 
se tahle myšlenka expandovala 

– všechno patří Krišnovi. Může 
to někdo popřít? Všechno patří 
Krišnovi. Takže jak to může být 
krádež? Všechno patří Krišnovi, 
my to Krišnovi nabídneme, je to 
v pohodě. 

Takhle to šlo nějakou dobu. 
A pak jednoho dne, když jsem 
byla v Prabhupádově pokoji, 
Prabhupáda řekl: „Málatí, kaž-
dý den tě vidím (jeho pokoj měl 
okno do ulice) chodit k tomu 
náklaďáku. Co tam děláš?“ jen se 
tak zeptal. Ve mně hrklo. „Hm, 
chodím pro máslo.“ Byla to prav-
da, chodila jsem pro máslo. A on 
odvětil: „Ano, Krišna je také zlo-
děj másla.“ 

Velká Božstva Pána Džagannátha v Berkeley, která vyřezal Šjámasundar dás
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Způsob, jakým to řekl, mi po-
mohl pochopit: „Krišna může 
krást máslo, ale já bych asi nemě-
la.“ Díky tady té zkušenosti jsem 
výrok „všechno patří Krišnovi“ 
chápala z jiného úhlu pohledu 
a s tím zlozvykem jsem přesta-
la. Ale už jsem vzala to Božstvo 
Džagannátha, a víc jsem to ale 
nedělala. Teď už jsem však byla 
jednou přichycená, a když jsem 
nyní vešla do toho pokoje, viděla 
to malé Božstvo, pomyslela jsme 
si: „Panebože, přistihl mě znovu.“ 
Takže jsem měla opravdu strach. 

A on začal: „Takže ty jsi to na-
šla?“

A já na to: „Ano, Swamidží.“ 
A čekala jsem, co k tomu ještě 
řekne.

Ale on místo toho řekl: „A byli 
tam další?“

Mně se ulevilo a řekla jsem: 
„Ano, spousty.“ Protože jich tam 
byly plné barely.

Ale Prabhupáda řekl: „Ne, dva 
další, jiní.“ Vyjádřil se velice jas-
ně.

„Ano, ano,“ odpověděla jsem já.
A Prabhupáda pak řekl: „Přines 

je.“
Potom se otočil k Šjámasunda-

rovi a zeptal se ho: „Šjámasunda-
re, mohl bys vyřezat velké?“ a na-
značil výšku. Šjámasundar si tu 
výšku zaznamenal. Dělal tesaře. 
Ne obyčejného tesaře, ale dokon-
čovací práce, jemnější tesařinu. 
Takže si zaznamenal výšku. Uměl 
pracovat se dřevem, ale nebyl řez-
bář, a já to zmiňuji proto, že odda-
ní v té době, když je Prabhupáda 
o něco požádal, ať to mohli, nebo 
nemohli udělat, vždycky řekli: 

„Ano, Swamidží! Ano, Šrílo Prab-
hupádo! “ Vůbec nás nenapadlo: 

„Ale já tohle neumím…nemůžu.“ 
Tohle se neříkalo. A díky té ocho-
tě udělat jakoukoliv službu, jsme 

byli, jak se tomu dnes říká, zplno-
mocněni to zvládnout. 

Jako Nový Vrindávan – nebyl 
postaven lidmi s patřičným vzdě-
láním, což samozřejmě začíná 
být trochu vidět na Paláci, pro-
tože tam byly použity nevhodné 
materiály a rozpadá se to. Ale ta 
touha něco dokázat se manifes-
tovala a můžete to vidět na této 
krásné chrámové místnosti. Tu 
nepostavili nějací mistři, profesi-
onální stavitelé. Postavili ji odda-
ní, z nichž někteří v této místnosti 
sedí právě teď. Všechno se učili na 
místě. Možná někteří z nich měli 
trochu znalosti ze školy, ale co já 
jsem slyšela, oddaní šli prostě do 
knihovny a sehnali si knížku Jak 
na to… a našli si to tam. Alespoň 
většinou to tak bylo. 

Takže se zeptal Šjámasundara, 
jestli by to mohl vyřezat a on oka-

mžitě řekl „ano, žádný problém, 
samozřejmě.“ A pak nám Šríla 
Prabhupáda řekl, jak se Pán Dža-
gannáth původně zjevil. A řekl 
nám, že se zjevil z klády, kterou 
ke břehu přinesl oceán. Pro nás 
to znamenalo, že tak to musíme 
udělat. Musíme najít kládu, která 
přišla z moře. Což naštěstí, vzhle-
dem k tomu, že jsme byli v San 
Francisku, nebylo to tak těžké. 
Byly tam místa, kterým se říkalo 
Sběrné dvory, kam svezly všech-
no možné, co nasbírali, co přišlo 
z moře. 

Když jsem byla malá holka, jez-
dili jsme na návštěvu k babičce, 
která žila na poloostrově v oce-
ánu v malém městečku. Nemělo 
ani sto obyvatel. Na jedné straně 
byl oceán a na druhé záliv a my 
jsme vždycky sešli dolů k oceánu, 
sešplhali jsme po útesech a často 

Rathajátra v San Franciscu v roce 1972
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jsme tam našli skvělé věci, které 
připlavaly až z Japonska. Poznali 
jsme, že jsou z Japonska podle 
písma. Například tam byly takové 
skleněné koule, které za starých 
časů rybáři používali na držení 
sítí. Skleněné koule plavaly na 
hladině a držely sítě. Někdy je 
ale bouře nebo vichr utrhl. Hrály 
všemi barvami, byly modré, ze-
lené, žluté, čiré a připlavaly přes 
celý oceán z Japonska až do Ka-
lifornie. A tak jste tam nacházeli 
všechny tyhle zajímavé věci. 

Vydali jsme se tedy do jedno-
ho z těch dvorů. Přijeli jsme tam 
autem, měli jsme starou dodávku 
Chevy jen s jedním sedadlem pro 
řidiče, všichni ostatní museli se-
dět na zemi. Přijeli jsme tam a na-
šli hlídače, což byl malý chlápek 
s pupkem a takovou zmačkanou 
čepicí a cigárem v puse. 

Vzpomněla jsem si na jeden co-
mics, kde byla postavička jménem 
Porkey the Pig (prasátko Porkey). 
A tenhle člověk vypadal přesně 
jako Porkey the Pig. I Porkey the 
Pig měl cigáro, takže mu vždyc-
ky říkám Porkey the Pig. Takže 
Porkey přišel: „Co chcete?“ My 
jsme mu řekli: „Potřebujeme vel-
ké klády.“ A on na to „no tak se 

tu rozhlídněte.“ Museli jsme tam 
jezdit autem, protože to tam bylo 
obrovské, ale nakonec jsme našli 
patřičně velké kusy dřeva.

Pak jsme chtěli najít Porkeyho, 
ale Porkey někam zmizel. Niko-
ho jiného jsme tam neviděli, tak 
jsme se také vytratili s našimi 
kusy dřeva. 

Teď už jsme tedy měli všechny 
tři, Šjámasundar je pečlivě změřil 
a přesně spočítal, jak udělat stej-
né postavy ve velkém. Teď jsem si 
zrovna uvědomila, že jsem chtěla 
přinést fotky původních Božstev, 
tak nevadí, přinesu je zítra…

Šríla Prabhupáda se opravdu 
nemohl dočkat, byl úplně vzruše-
ný. My jsme občas vzrušení a plní 
nadšení, ale Šríla Prabhupáda ne-
byl pod vlivem kvalit hmotné pří-
rody, štěstí, neštěstí atd. Ale byl 
velice nedočkavý a se vzrušením 
hleděl vstříc něčemu, co mohlo 
rozšířit hnutí pro vědomí Krišny. 
Takže se nemohl dočkat a to na-
tolik, že dokonce řekl, že zůsta-
ne v San Francisku tak dlouhou 
dobu, jakou bude Šjámasundar 
potřebovat k vyřezání Božstev. 

Šjámasundar si pak pomys-
lel, „když budu vyřezávat hodně 
pomalu (Šjámasundar byl v prá-
ci rychlý), zůstane s námi déle.“ 
Takže vyřezával trochu pomaleji 
a Šríla Prabhupáda se chodil dí-
vat, jak práce pokračuje, a nako-
nec Šjámasundar pochopil, že by 
si měl raději pospíšit. Konečně 
byli dokončení. Pečlivě jsme je 
namalovali, přesně tak, jako ty 
nalezené, protože to bylo naše je-
diné vodítko. 

A pak byla instalace Božstev…

Přeložila: Vrindávan Prija dd

Málatí déví dásí
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Proč mi tohle Bůh dělá?
Čekali jsme. A čekali. Byl parný fl oridský den. 

Ranní slunce zářilo skrz rozměrná okna letištní haly. 
K přepážce se postavila mladá světlovlasá žena ob-
lečená do upraveného stejnokroje s modrou vestou 
přes těsnou bílou halenku a ladícími kalhotami, vrh-
la do prostoru bázlivý pohled a oznámila hodinové 
zpoždění. Cestující si nervózně povzdechli s přá-
ním uniknout co nejdříve z horka a odletět na sever. 
Tisknouce mobilní telefony k uším ustavičně sledo-
vali své náramkové hodinky. Mezi nimi povstala ja-
kási paní ve středních letech. Měla pěkně načesané 
kaštanové vlasy. Její oděv a chování prozrazovaly, že 
jde o bohatou dámu mající vkus.

Náhle zrudla, mrštila svým palubním lístkem 
o zem a zaječela: „Ne! Tohle mi nemůžete udělat!“ 
Její výbuch vytrhl dav z netečnosti. Všichni zírali, 
jak přisupěla k přepážce, strčila recepční prst do 
obličeje a zařvala: „Varuji vás, neštvěte mě. Okamži-
tě mě pusťte do toho letadla!“ Pracovnice letiště se 
přikrčila: „Ale madam, já nemohu nic dělat. Letadlo 
má závadu na klimatizaci.“

Rty té paní se zachvěly. Její oči vzplanuly a zavřeš-
těla ještě hlasitěji: „Vy hloupé dítě, nehádejte se se 
mnou! Víte, kdo já jsem? Udělejte něco, zatraceně. 
Hned! Tohle nemohu snášet.“ Vykřikovala dál a dál. 
Po ukončení svého verbálního výprasku soptila hně-
vem a změřila si pohledem halu. Její zrak přistál na 
mně, sedícím osaměle v rohu místnosti ve svém ša-
fránovém rouchu svámího. Za přihlížení všech pří-
tomných se ke mně přihnala. Když stála už téměř 
na mně s tváří pokřivenou hněvem, vyjekla: „Vy jste 
mnich?“ „Pane Bože“, řekl jsem si, „proč já?“ Tohle 
jsem skutečně nepotřeboval. Po náročném týdnu 
plném přednášek a schůzek jsem toužil jen po tom, 
aby mě nechala na pokoji. „Odpovězte“, trvala na 
svém. „Jste mnich?“ „Něco takového,“ špitl jsem.

Celá hala se dívala a všichni měli bezpochyby ra-
dost, že tím hromosvodem mám být já a ne oni. „Pak 
tedy žádám odpověď,“ vyzvala mě. „Proč má můj let 
zpoždění? Proč mi tohle Bůh dělá?“ „Prosím, ma-

dam,“ řekl jsem. „Posaďte se a promluvme si o tom.“ 
Usadila se vedle mne. „Jmenuji se Rádhánáth Svámí. 
Můžete mi říkat Svámí. Povězte mi prosím, co máte 
na srdci?“ Tuto otázku jsem vyslovil již mnohotisíc-
krát a nikdy jsem nevěděl, co mám očekávat. Řekla 
mi, že se jmenuje Dorothy, je ženou v domácnosti, 
je jí padesát sedm a bydlí na východním pobřeží. 
Žila šťastně se svou rodinou, než... Pak začala pla-
kat. Vytahovala z kabelky kapesník za kapesníkem, 
vysmrkala se a plakala ještě chvíli dál. „Byla to tragé-
die,“ řekla. „Zčistajasna jsem po třiceti letech přišla 
o manžela a své tři děti. Teď jsem sama. Nemohu 
tu bolest unést.“ Sevřela ruční opěrku svého sedátka. 

„Pak jsem byla podvedena. Banka mi sebrala dům 
kvůli nezaplaceným splátkám a vykopla mě na uli-
ci. Vidíte tuhle kabelku? To je všechno, co mi zbylo.“ 
Když jsem pohlédl pozorněji do její tváře, všiml jsem 

Rádhanáth Svámí příběh
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si, že má pod dobře upraveným zevnějškem bledou 
pleť, napjaté obočí a rty povislé smutkem.

Dorothy dále pokračovala, že, jako kdyby toho 
žalu nebylo už dost, jí byla nedávno diagnostiko-
vána rakovina v pokročilém nevyléčitelném stádiu. 
Zbývá jí měsíc života. V zoufalé snaze zachránit si 
život našla v Mexiku nějakou kliniku, která tvrdí, že 
by ji možná mohla vyléčit. Musí tam však na-
stoupit ještě dnes. Pokud zmešká pře-
stup na navazující let ve Washing-
tonu D.C., je s nadějemi na 
přežití konec. Jednou z mých 
povinností je dohlížet na 
duchovní služby v jedné 
indické nemocnici. Sta-
rám se coby kněz o obě-
ti teroristických bomb, 
zemětřesení, tsunami, 
znásilnění, nervových 
traumat, nemocí, chu-
doby a zármutku všeho 
druhu, ale nepamatuji si 
žádnou lidskou tvář, v níž by 
bylo vepsáno tolik trápení, jako 
v té Dorothyně. „A teď má tento 
let zpoždění,“ řekla, „a s ním odchází 
má poslední šance na život. Snažila jsem se 
být dobrou manželkou a matkou, chodím do kostela, 
dávám milodary, a nikdy nikomu úmyslně neubli-
žuji. Ale teď na světě není nikdo, komu by záleželo 
na tom, jestli žiji, nebo zemřu. Proč mi tohle Bůh 
dělá?“ Ještě před pár minutami jsem byl zděšen je-
jím nepřístojným chováním. Jak snadné je odsoudit 
lidi na základě toho, jak se jeví navenek. Porozumě-
ní tomu, co bylo pod povrchem, zaplavilo mé srdce 
sympatiemi a soucitem. Když viděla, jak se mi do 
očí hrnou slzy, její hlas změkl. „Vypadá to, že vám 
to možná jedno není,“ řekla. Co jsem mohl udělat? 
Cítil jsem se příliš slabý na cokoli.

Zavřel jsem oči a modlil se, abych mohl být ná-
strojem, který jí pomůže. „Dorothy, opravdu s vámi 
soucítím. Jste speciální duše.“ „Speciální,“ ona na 
to nevrle. „Byla jsem vyhozena jako bezcenný kus 
odpadu a umírám. Ale věřím, že si to o mně mys-
líte, a děkuji vám za to.“ „Třeba nemůžete udělat 
nic s tím, co se již stalo,“ řekl jsem, „ale můžete si 
vybrat, jak budete na to, co se stalo, reagovat. Tím, 

jak zareagujete, můžete ovlivnit svou budoucnost.“ 
„Co tím myslíte?“ „Můžete naříkat, jak krutě vás svět 
podvedl, strávit své dny proklínáním života, obtěžo-
vat tím ostatní a zemřít bezvýznamnou smrtí. Nebo 
můžete jít hlouběji do podstaty těchto svých zku-
šeností a duchovně vyrůst.“ Vzpomněl jsem si na 
její zmínku, že chodí do kostela. „Neříká se v Bibli, 
‚Hledej a najdeš‘ a také ‚Klepej a dveře se otevřou?‘ 

Zemřela byste raději v depresi nebo vděčnosti? 
Tuto volbu máte.“ Její ruka se zachvěla 

a sevřela mé předloktí. „Já se tak 
bojím, Svámí. Tolik se bojím 

umírání. Řekněte mi prosím, 
jaká je smrt.“ Její tvář téměř 

úplně ochabla. Co jsem 
mohl dělat? Cítil jsem se 
tak neschopný. Kéž bych 
jen měl tu moc, abych 
mohl vyléčit její chorobu. 
To jsem ale neměl.

Roky výcviku v bhakti 
mne nicméně naučily, že 

každý z nás má schopnost 
ukonejšit srdce jiného člověka 

tím, že zpřístupníme lásku, která 
je v nás samotných. Cítil jsem se jako 

chirurg na operačním sále a tiše jsem pro-
nesl modlitbu předtím, než jsem znovu promluvil. 

„Abyste mohla porozumět smrti,“ řekl jsem, „musí-
te nejprve pochopit život. Zvažte tuto otázku: Kdo 
jste?“ „Jsem Dorothy, Američanka...“ „Dorothy, 
když jste byla dítě, nebyla jste osoba již předtím, než 
jste dostala jméno? Kdybyste mi dnes ukázala svou 
dětskou fotku, řekla byste: ‚To jsem já.‘ Ale vaše tělo 
se změnilo. Změnila se i vaše mysl, váš intelekt, vaše 
touhy. Kdy jste se naposledy dožadovala mléka od 
své matky? Všechno na vás se změnilo, ale vy jste 
zde, jste to stále vy. Můžete změnit své jméno, ná-
rodnost, náboženství, a s pomocí dnešních techno-
logií můžete dokonce změnit své pohlaví. Jaká vaše 
část se tedy nezmění? Kdo je tím svědkem všech 
těchto změn? Tím svědkem jste vy, vaše pravé já.“ 

„Nejsem si jistá, že chápu, co říkáte,“ odpověděla 
Dorothy. „Co je tím mým pravým já?“ „Tím, kdo 
prožívá všechny zážitky v tomto životě jste vy, vě-
domá osoba, životní síla, duše uvnitř těla. Vidíte 
skrze své oči, vnímáte chuť svým jazykem, čicháte 
svým nosem, myslíte svým mozkem – ale kdo jste vy, 
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ona osoba, která všechny tyto vjemy přijímá? To je 
duše. Tělo je jako automobil a duše je řidič. Neměli 
bychom zanedbávat potřeby duše. Dychtivě živíme 
potřeby těla a mysli, ale pokud opomíjíme potřeby 
duše, přicházíme o skutečnou krásu lidského živo-
ta.“ „Pokračujte,“ řekla Dorothy. „Na rozdíl od lidí 
zvířata a další životní druhy reagují na situace jen na 
základě svých pudů. Lvi se nemohou rozhodnout, že 
se z etických důvodů stanou vegetariány, a ze slonů 
se nestávají masožravci. V zásadě jsou bytosti jiné 
než lidské hnány k uspokojování svých potřeb jede-
ní, spaní, páření a obrany v souladu s pudy svého 
životního druhu. Lidské životní formě byl svěřen 
drahocenný dar, který je možno využít k tomu, aby-
chom z těch nejhorších katastrof mohli vytvořit tu 
největší výhodu. Tímto darem je svobodná vůle.

S požehnáním svobodnou vůlí však přichází také 
její cena, a tou je odpovědnost. Můžeme si vybrat, 
zda budeme světcem či zločincem, nebo cokoli mezi 
tím, a za důsledky svého rozhodnutí jsme zodpo-
vědní.“ „Mluvíte o karmě,“ pověděla Dorothy. Její 
znalost toho slova mne překvapila. “Nikdy jsem této 
myšlence doopravdy neporozuměla.“ Vysvětlil jsem 
jí, že karma je přírodním zákonem podobně jako 
gravitace, který je činný bez ohledu na to, zda v něj 
věříme, či ne. ‚Jak jsi zasel, tak sklidíš‘, praví Bible. 
Nebo ‚Co odejde, vrátí se,‘, jak se říkávalo v Chica-
gu, odkud pocházím. Způsobím-li druhým bolest, 
časem se mi odpovídající bolest vrátí. Projevím-li 
s ostatními soucit, přijde ke mně štěstí. Nezdálo se, 
že by to Dorothy povzbudilo, a já začal mít dojem, 
že jsem rozhovor vedl špatným směrem. „To zní 
jako ospravedlňování, aby člověk mohl být bezcit-
ný a nezaujatý vůči utrpení,“ řekla. A byla to dobrá 
námitka. Je smutné, že tendence dělat přesně tohle 
jsem si povšiml jak v sobě, tak u druhých. „Dorothy,“ 
řekl jsem, „indická tradice oddanosti učí, že karma 
ani další mystické nauky tu nejsou od toho, aby nás 
zbavovaly odvahy a vzbuzovaly pocit, že jsme bez-
mocné oběti chladného a krutého vesmíru. Měli by-
chom se spíše cítit povzbuzeni a přijmout odpověd-
nost za rozhodnutí, která činíme, s vědomím toho, 
že tím, jak žijeme, můžeme něco změnit. Sám jsem 
zjistil, že mne duchovní pravdy vedou k radostem 
soucitu a oddanosti, počínaje u mne samotného. 
Dobročinnost začíná doma. Když dovedu odpustit 
sám sobě, že nejsem dokonalý, pak se mohu s po-
dobným soucitem začít dívat na druhé. Bhakti mne 

naučila, že jsme spolu všichni spřízněni v našem 
štěstí a utrpení.“ „Takže co si z toho mám vzít?“ ze-
ptala se Dorothy. „Jestliže je všechno, co se mi děje, 
má chyba, moje karma, pak nechápu, jak se mohu 
vyhnout utonutí v pocitech viny.“ Dorothy byla ci-
tově vyhladovělá a já jsem cítil, že setkání s ní bylo 
zkouškou mé vlastní duchovní realizace.

„Místo toho, abyste se topila v pocitech viny, máte 
vzácnou možnost koupat se v milosti. Filozofi e 
o karmě nás má povznést a povzbudit, abychom dě-
lali správná rozhodnutí jak v radosti, tak v utrpení. 
Deprese brání našemu pokroku. Ať se nacházíme 
v jakékoli situaci, máme možnost na ni změnit svůj 
pohled. Díky životu v oddanosti nezmizí všechny 
kritické situace, ale může nám to pomoci vidět tyto 
krize novýma očima, a tahle hlubší vize často vede 
k spokojenějšímu rozpoložení mysli. Praktikuji to již 
mnoho let, a vím, že mi to pomohlo vidět ve všech 
věcech ruku Boha...“ „Svámí, nevykládejte mi žádná 
náboženská dogmata. Toho jsem měla dost jako dítě. 
V kostele nás učili, že dobří půjdou do nebe a špatní 
do pekla. Slyšet další takové věci je to poslední, co 
potřebuji. Řekněte mi, co je skutečně ve vašem srd-
ci.“ Dobře se jí dařilo mě přimět, abych vysvětlil věci, 
které nelze fyzicky vidět, jako je duše, zákon karmy 
a reinkarnace.
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„Tragédie v tomto životě mohou být někdy připiso-
vány skutkům vykonaným v předchozích životech. 
Neboť je duše věčná, neseme si některé následky 
z tohoto života do dalšího.“ To Dorothy skutečně 
rozčílilo. „Nemělo by záležet na tom, co jsme udě-
lali v nějakém jiném životě. Proč bychom měli věřit, 
že je Bůh milosrdný, když v tomto životě vidíme, že 
dobří lidé trpí a zlým lidem se daří?“ „Před lety,“ řekl 
jsem, „se jeden poustevník v Himálajích se mnou 
podělil o zajímavé podobenství. Je poměrně jedno-
duché, ale trochu toto téma objasňuje.“ Zmínka, že 

jsem strávil nějaký čas v Himálajích, zřejmě u Do-
rothy vzbudila sympatie, protože jsem poprvé na 
jejích rtech zpozoroval náznak úsměvu. „Onen jogí 
mi vyprávěl podobenství o farmáři, který do svého 
sila ukládá obilí prvotřídní kvality, ale potom naho-
ru přidá ještě spoustu shnilého zrní. Silo se vyprazd-
ňuje odspodu, takže když pak farmář obilí prodává, 
dostane se ven nejprve zdravé zrní a farmář nějakou 
dobu skvěle prosperuje. To však časem skončí a čeká 
ho chudoba. Potom jogí dal příklad jiného farmáře, 
který plní své silo zkaženým zrním. Nakonec se ale 
naučí, jak pracovat lépe, a začne do sila přidávat jen 
čerstvé a zdravé obilí. V současnosti sice trpí násled-
kem svých předchozích vkladů, čeká ho však skvělá 
budoucnost. My lidé si svou budoucnost vytváříme 
sami. Máme svobodu volby. Jakmile však jednáme, 
jsme spoutáni karmickými následky toho, co jsme 

udělali. Vy si můžete vybrat, jestli nastoupíte do leta-
dla do Washingtonu D.C., ale jak s vámi letadlo jed-
nou vzlétne, nemůžete si již zvolit, kde přistanete.“ 

Náhle se z reproduktorů ozval hlas dámy z letišt-
ního personálu oznamující zpoždění letu o další ho-
dinu. Dorothy zakvílela. S účastí jsem se na ní usmál. 

„Je zde opět ta možnost volby. Buď se zaměřit na svůj 
nešťastný osud, nebo změnit způsob, jak se na svůj 
osud díváme. Většina z nás má velikánskou směsici 
karmických semínek osudu čekajících na vyklíčení. 

Nejdůležitějším učením Bhagavad-gíty 
však je, že jsme věčné duše, transcen-
dentální veškerým karmickým reakcím. 
To je velmi uklidňující zjištění. Lidé ži-
jící s vědomím své věčné podstaty, mo-
hou být šťastní i uprostřed největších 
potíží. Bible nám říká, že království 
Boží je uvnitř nás. Pravé štěstí je pro-
žitkem v srdci. Co je tím, po čem naše 
srdce touží?“

Dorothy svýma smutnýma očima vy-
hledala ty mé. „Mé srdce touží po lás-
ce,“ řekla. „My všichni po ní toužíme,“ 
odpověděl jsem. „Naše potřeba milovat 
a být milován má původ v lásce k Bohu, 
jež je duši vlastní.“ Poté jsem citoval 
slova, která mi před lety řekla Matka 
Tereza z Kalkaty. „Největším problé-
mem tohoto světa není hlad žaludku, 
ale hlad srdce. Na celém světě trpí jak 

bohatí, tak chudí. Jsou osamělí a hladoví po lásce. 
Jejich hlad v srdci může uspokojit jedině Boží lás-
ka.“ „Vy jste hinduista a já jsem křesťanka,“ řekla 
Dorothy. „O kterém Bohu to mluvíte?“ Podíval jsem 
se z okna na pražící letní slunce. „V Americe se mu 
říká ‚sun‘, v Mexiku ‚sol‘ a v Indii ‚surya‘. Ale je to 
americké slunce či mexické slunce? Podstata všech 
náboženství je stejná: milovat Boha – ať už pro něj 
máme jakékoli jméno – a žít jako nástroj této lásky. 
Proměnit aroganci v pokoru, chamtivost ve shovíva-
vost, závist na vděčnost, mstu v odpuštění, sobectví 
ve služebnictví, samolibost v soucit, pochyby ve víru 
a chtíč v lásku. Povaha lásky je univerzální napříč 
všemi duchovními cestami.“

Dorothy skutečně nevypadala, že by se jí coko-
li z toho dotklo. „Kdosi mi povídal,“ vyhrkla, „že 
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důvodem, proč trpím, je, že Bůh chce skrze mě za-
kusit utrpení světa. Co je tohle za Boha?“ „Lidé si 
vymýšlejí různé představy o Bohu už dlouho,“ od-
větil jsem. V tradici bhakti existuje trojí ověření 
a posouzení pravého poznání o Bohu: guru, sádhu 
a šástra. Guru je duchovní učitel. Sádhu jsou svatí 
lidé. A šástra znamená posvátná písma, moudrost 
vyjevená Bohem.

V průběhu celé historie byla lidstvu předávána po-
svátná písma odpovídající času, místu a povaze lidí, 
jimž bylo učení určeno. Rituální části se mohou lišit, 
ale podstata pravých posvátných písem je vždy stej-
ná. Lidé si však mají sklon vymýšlet všelijaké význa-
my, a proto následovníci bhakti přijímají pochopení 
písem od gurua neboli učitele přicházejícího v auto-
rizované učednické posloupnosti.

Žákovská linie bhakti sahá až před počátek zazna-
menaných dějin. Jde o posloupnost realizovaných 
duší zachovávající podstatu původního učení po ge-
nerace. Společnost sádhuů je důležitá, neboť s lidmi, 
kteří jsou také na cestě k Bohu, můžeme sdílet své 
vědomosti a realizace...“ Dorothy to nepřesvědčilo. 

„Co vám vaši učitelé bhakti říkají o tom, proč nám 
Bůh dal svobodnou vůli, když následkem toho to-
lik lidí trpí?“ „Aby tu mohla být láska,“ řekl jsem, 

„musí existovat svobodná vůle. Můžete nutit lidi, aby 
poslouchali, ale ne milovali. Bez této svobody by ne-
měla láska význam. Když si zvolíme, že se od Boha 
odvrátíme, vstupujeme do hmotného světa a zapo-
mínáme na svou původní láskyplnou povahu. Při-
kryje nás oblak zahalující skutečnou povahu věcí.“ 

„Jako závoj?“ zeptala se. „Ano, jako závoj.“

„No, myslím, že já mám na sobě spoustu závojů.“ 
„Všichni je máme. Tomuto závoji se říká mája, ilu-
ze, ve které zapomínáme na svou pravou identitu 
a bloudíme zrození za zrozením v honbě za povrch-
ními radostmi. Podstata opravdového štěstí je uvnitř 
našeho vlastního srdce. Pochopte to prosím, vaše 
situace je příležitost...“

Dorothy zaúpěla: „Jak může být utrpení příleži-
tostí?“ „Mohu vám povědět příběh jedné slavné svě-
tice?“ „Ano, prosím.“ „Jmenovala se královna Kuntí 
a byla to ta nejzbožnější a nejoddanější žena. Pod-
stupovala nesnesitelné těžkosti. Její manžel zemřel, 
když byla velmi mladá. Coby vdova vychovala pět 

malých dětí. Nejstarší z nich mělo v dospělosti zdě-
dit královský trůn. Protože byly její děti díky svým 
ctnostem a schopnostem velmi populární, jejich 
soka spalovala závist. Tento zkažený člověk uchvátil 
korunu a vládl. Kuntí byl zabaven veškerý majetek 
a její děti byly poslány do vyhnanství. Spolu se svou 
matkou čelily opakovaným pokusům o úkladné za-
bití a ustavičnému útisku. Nakonec byli jejich pro-
následovatelé pohnáni k spravedlnosti a královnin 
nejstarší syn byl korunován. V tu dobu se modlila 
k Pánu Krišnovi: ‚V oněch pohromách a neštěstí 
jsem se neměla na koho obrátit, kromě Tebe. V těch 
situacích jsem neměla jiné útočiště, než volat Tvé 
jméno, a toto mé volání znamenalo, že jsem na Tebe 
myslela každým okamžikem. Děkuji ti, můj Pane, 
neboť mé utrpení bylo zároveň zdrojem mého št-
ěstí.‘ Zmínil jsem také práci slavného lékaře, který 
prohlásil, že za ním někdy přijdou pacienti, aby mu 
řekli, že jejich někdejší infarkt bylo to nejlepší, co se 
jim v životě přihodilo. Jak to? Protože je tato kritická 
situace přinutila přehodnotit jejich postoj k životu, 
zvyky, priority a uvědomit si požehnání, která vždy 
podceňovali. Zdálo se, že toto se Dorothy dotýkalo.
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„Bhakti nemusí vždy usnadnit naši hmotnou situ-
aci,“ řekl jsem, „ale přinejmenším se díky ní může-
me soustředit na něco víc, než na svou zahořklost. 
A ještě důležitější je, že když se otevřeme možnosti 
jiného vysvětlení příčin své situace, než je krutost 
osudu, můžeme shledat, že existuje milující Nejvyš-
ší Bytost, která o nás má zájem. Vy se, Dorothy, ve 
svém současném stavu můžete obrátit na Boha tak, 
jako prakticky nikdo jiný.“ Zavřela oči a zeptala se: 

„Vy ve své tradici máte nějakou meditaci, která nám 
může pomoci se na Boha obrátit?“ „Je mnoho forem 
meditace,“ pověděl jsem jí. „Byla mi předána jedna, 
která je od pradávných dob praktikována za účelem 
probuzení dřímající lásky duše. Mohu vás ji nau-
čit?“ „Prosím.“ „Je to mantra. V jazyku sanskrt ‚man‘ 
znamená ‚mysl‘ a ‚tra‘ znamená ‚osvobodit‘. Mysl je 
přirovnávána k zrcadlu. Po větší počet zrození, než 
dovedeme spočítat, jsme nechávali prach, aby nám 
toto zrcadlo mysli pokrýval – prach ve formě neko-
nečných mylných představ, tužeb a strachů. V tomto 
stavu nevidíme nic jiného než prach, a proto je tenhle 
prach tím, s čím se ztotožňujeme. Zpívání této man-
try je procesem k očištění zrcadla mysli a obnovení 
jeho přirozené průzračnosti, v níž můžeme spatřit, 
kdo ve skutečnosti jsme – čistá duše, součást Boha, 
věčná, plná poznání a blaženosti. S tím, jak se mysl 

pročišťuje, se objevují nádherné duchovní vlastnosti 
našeho já, zatímco mizí nevědomost a všechny její 
doprovodné projevy. Jak se blížíme k onomu stavu, 
začínáme ve svém nitru zakoušet Boží lásku, jež je 
nám ve skutečnosti vlastní. Když se láska k Bohu 
probudí, spontánně se projeví také nepodmíněná 
láska ke všem živým bytostem. Zrealizujeme, že je 
každý naším bratrem a sestrou a částečkou našeho 
milovaného Pána.“

V reproduktorech zapraskalo. Všichni v hale oži-
li a upřeli na příslušnici letištního personálu téměř 
takový pohled, jaký mají vězni toužící po svobodě 
před komisí udělující podmínečné propuštění. „Je 
mi líto,“ ohlásila, „stále se nepodařilo opravit záva-
du na klimatizaci a let bude opožděn o další hodi-
nu.“ Dorothy se plácla do čela. „Svámí, naučte mě 
tu mantru.“

„Opakujte prosím po mě slovo od slova,“ požádal 
jsem ji. „Hare... Krišna... Hare... Krišna... Krišna... 
Krišna... Hare... Hare... Hare... Ráma... Hare... Ráma... 
Ráma... Ráma... Hare... Hare...“ Dorothy zakroutila 
hlavou a mávla rukou. „Tohle si nikdy nezapamatu-
ji.“ „Chtěla byste, abych vám to napsal?“ Zašátrala 
v kabelce a vytáhla pero a kus papíru. „Ano, ale moc 
mě to nezaujalo, když nevím, co to znamená.“ Když 
jsem dopsal, vysvětlil jsem, že to jsou jména jediné-
ho Boha. Krišna znamená vše-přitažlivý, Ráma zna-
mená rezervoár veškeré radosti a Hare je oslovení 
ženského soucitného aspektu Boha. Dorothy si vzala 
papírek a pohroužila se do opakování mantry znovu 
a znovu. Půjčil jsem si její mobilní telefon a poode-
šel stranou zavolat svému příteli zprávu o neurčitě 
dlouhém zpoždění. Když jsem se vrátil a sedl si ved-
le ní, měla Dorothy zavřené oči.

Byla zakloněná a zhluboka dýchala. Podívala se 
na mě a zeptala se: „Vy žijete kde?“ „Hodně cestuji, 
ale většinu času trávím v indické Bombaji.“ „Kolik 
lidí chodí v Bombaji na vaše přednášky?“ „V neděli 
asi dva tisíce. V čase poutních cest se to blíží čty-
řem tisícům.“ „Kam cestujete teď?“ „Do chrámu 
v Hartfordu, v Connecticutu. Ale stejně jako vy 
jsem zmeškal navazující let, takže asi nestihnu dát 
přednášku.“ „Jezdíte tam pravidelně?“ „Už mě tam 
zvou několik let, ale tohle je má první příležitost je 
navštívit.“ „Kolik lidí tam na vás čeká?“ „Myslím, že 
kolem stovky.“ Znovu se zhluboka nadechla. Potom, 
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jako by se zbavovala svého soužení, vydechla slova: 
„Teď to chápu.“ K mému překvapení se rty napříč její 
tváří rozšířily do blaženého úsměvu a oči jí zajiskři-
ly jako dítěti. „To zpoždění letu byla šťastná přízeň 
mého osudu,“ řekla. „Vsadím se, že by tisíce lidí daly 
cokoli za to, aby s vámi mohly posedět jen pár minut. 
Já vás mám jen pro sebe – a na hodiny!“ Musím při-
znat, že mne to hluboce dojalo. „To já mám štěstí, že 
se let opozdil,“ řekl jsem. „Nikde na světě bych právě 
teď nechtěl být raději, než tady s vámi. Jste speciální 
duše.“ Dorothy si utřela slzu z tváře. „Ano, teď to 
chápu. Tohle je požehnání od Pána.“ Přesunul jsem 
se na jiné sedadlo, abych jí dopřál trochu soukromí. 
Já jsem ho samozřejmě ve skutečnosti potřeboval 
také.

Po šesti hodinách zpoždění nakonec přišlo hlá-
šení, na které všichni čekali. Ta samá mladá dáma 
v modré uniformě oznámila: „Let je nyní připraven 
k nástupu. Všichni, kdo chtějí, jsou zváni na palu-
bu.“ „Čekáme tu šest hodin,“ vykřikl nějaký pasažér. 

„Jak by někdo nechtěl?“ Pracovnice letiště se na nás 
rozpačitě podívala a řekla: „Během opravy klimati-
zace přestaly fungovat toalety. Při tomto letu nebude 
možnost chodit na záchod. Prosíme vás, abyste před 
nástupem použili letištní WC. Zvláště tam, prosím, 
vezměte své děti, protože tohle je až do přistání na 
letišti Dulles ve Washingtonu poslední možnost. 
Dobrá zpráva však je, že funguje klimatizace.“ Ces-
tující vyskočili a spěchali na toalety. Jakási mat-
ka tahala za ruku svého čtyřletého chlapce. „Pojď, 
Timmy, půjdeme na záchůdek.“ „Ale mami, mně se 
nechce.“ „Musíš jít,“ uvedla to na pravou míru. „Tak 
pojď.“ Popadla synkovu ruku a táhla ho na záchod. 

„Já nechci lulat.“ „Stejně půjdeš...“

Byla to vnitrostátní linka s padesáti sedadly. Po-
zitivní bylo, že letadlo vůbec letělo. Horší byla sku-
tečnost, že WC bylo zamčené, nefungovalo osvětlení 
a po celé té době oprav stejně neběžela ani ta kli-
matizace. Toho dne bylo pětatřicet stupňů. Letadlo 
bylo rozpálené, bylo v něm dusno, šero, a Timmy se 
rozhodl, že lulat opravdu potřebuje, načež proplakal 
celý let.

V době přistání už byli mrzutí všichni cestující. 
Až na jednoho. Když jsme se plahočili po schodech 
z letadla a po letištní ploše, seděla tam Dorothy na 
kolečkovém křesle, které si vyžádala, smála se a má-

vala všem, co se hrnuli kolem. Pasažéři žasli, když 
viděli, že mezi nimi může být ještě někdo tak spo-
kojený. Zastavil jsem se, abych se rozloučil. „Svámí,“ 
řekla, „opakovala jsem si tu mantru bez přestávky 
po celý let. Nemohu si vzpomenout, kdy jsem byla 
tak šťastná.“ Podala mi onen kousek papíru s man-
trou. „Napíšete mi ještě nějakou upomínku?“ Vzal 
jsem její pero a připsal jsem tam pro ni slova uznání 
a malou modlitbu. Přitiskla si lístek k srdci a usmála 
se, zatímco jí po tvářích kanuly slzy. Potom prones-
la něco, na co nikdy nezapomenu. „Jestli budu žít, 
nebo umřu,“ řekla, „to je už jen detail. Vím, že Bůh 
je se mnou. Děkuji vám.“

Pospíchal jsem do terminálu a podíval se na mo-
nitor. Mé aerolinie měly do Hartfordu již jen jeden 
spoj. Letadlo odlétalo z jiného terminálu za deset 
minut. Ještě byla šance. Viděli jste už svámího že-
noucího se tryskem letištními chodbami? Nějaký 
muž na mě zavolal: „Proč nepoužíváš svůj létající 
koberec?“ Jak jsem běžel, blesklo mi hlavou, že jsem 
si zapomněl od Dorothy vzít číslo jejího mobilního 
telefonu. Jak se kdy dozvím, co se s ní stalo? Dodnes 
lituji své hlouposti. Stihl jsem to přesně, když zaví-
rali příchod k letadlu. O pět vteřin víc a dorazil bych 
již pozdě. V kulturním centru v Hartfordu moji 
hostitelé přizpůsobili program tak, aby bylo možné 
začít s lekcí o tolik později. Zeptal jsem se, zda mají 
nějaké konkrétní téma, o kterém bych měl hovořit. 

„Cokoli chcete,“ byla odpověď. „Dnešní přednáška,“ 
oznámil jsem, „se jmenuje ‚Proč jsem se tak opozdil 
na přednášku‘.“

Přeložil: bhakta Ondřej Hládek



Korpus:
150 g mouky, prosít
1/2 čl sody
1 čl prášku do pečiva
100 ml slunečnicového oleje
100 g cukru
50 ml jogurtu 
200 ml pomerančového džusu

Krém: 
250 ml smetany ke šlehání
1 pl moučkového cukru
1/2 pl vanilkové esence

Poleva: 
100 g moučkového cukru
2 pl pomerančového džusu
1 pl jemně nastrouhané pomerančové 
kůry

pečící formy: dvě vymazané a vysypané 
kulaté formy, 20 cm v průměru 
péct 25 – 30 minut na 180 stupňů

Příprava: 
Prosejte mouku, přidejte sodu a prášek 
do pečiva. V další nádobě utřete olej, 
cukr a jogurt. Přidejte džus, mouku 
a promíchejte. Směs nalijte do 
připravených forem na pečení. 25 – 30 
minut dort pečte.
Zkuste, zda je prostředek suchý. Pokud 
ne, pečte ještě dalších 5 minut. Vyndejte 
z trouby a nechte 10 minut vychladnout. 
Vyklopte na drátěnou mříž pro 
vychlazení.
Mezitím si připravte krém. Dobře 
vychlazenou smetanu našlehejte, a když 
začne tuhnout, přidejte další ingredience. 
Šlehejte dál, až bude šlehačka tuhá.
Pro přípravu polevy prosejte cukr, 
přidejte pomerančový džus a kůru. Dobře 
promíchejte. 
Když jsou korpusy chladné, spojte je 
krémem, potřete je pomerančovou 
polevou a ozdobte. 

Nakonec vše s láskou obětujte Šrí 
Krišnovi.

Dobrou chut´!

Královský 
pomerančový 

dort
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