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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 “.

JEDEME DÁL...!
Navzdory všem těžkostem 

a obtížím se nám s Divja Kišorí 
d.d. podařilo nalézt řešení. Pů-
vodně jsem jí jen chtěla pomoci 
se získáváním fi nančních pro-
středků na tisk a poštovné a s roz-
šířením okruhu předplatitelů, ale 
nakonec se má drahá duchovní 
sestra rozhodla, že bude nejlepší, 
když si vezmu na starost časopis 
celý. Stěhuje se s manželem na 
Moravu a s novým začátkem se 

má hodně co otáčet. Všechno mi 
pěkně vysvětlila a předala, a pro-
tože po sedmi letech strávených 
na tomto časopise ho nemůže 
jen tak „pustit k vodě“, bude 
nadále editovat články a vybírat 
k nim fotky a pomáhat Mad-
hupanditovi Prabhu s grafi kou 
a sazbou časopisu. To je tedy ze 
strany redakce. A co se týče Vás, 
čtenářů Náma Hatty, snažně Vás 
prosím o pomoc. Pokud Vám zá-
leží na tom, aby oddaní měli svůj 

časopis, nenechte ho padnout. 
Předplaťte si ho. Pro sebe, pro 
babičku, pro bratrance z šestého 
kolena, pro místní knihovnu, ča-
jovnu nebo do domova důchod-
ců. Předplatné zůstává 300,- Kč 
ročně, které zašlete prosím na 
NOVOU adresu redakce. Mů-
žete poslat samozřejmě i víc, jen 
pro jistotu, že časopis nezajde na 
úbytě :)

Krásné jaro ve vědomí Krišny 
Džalángí déví dásí
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„Je to stejně dobré jako koupel v Jamuně“

25. října, 1972, chrám Rádhá-Dámódara, Vrindá-
van, Indie

Při ranní procházce podél řeky Jamuny požádal 
Šríla Prabhupáda jednoho z nás, aby mu donesl tro-
chu vody. Šjámasundara prabhu mu přinesl vodu 
v dlaních. Prabhupáda si několika kapkami pokropil 
hlavu a vyzval nás, abychom ho následovali. 

„Je to stejně dobré jako koupel v Jamuně, “ řekl.
Když jsme přišli k paláci na Kéší-ghátu, Prabhupá-

da oddané varoval, aby se v Jamuně nekoupali, pro-
tože ve vodě žijí velké želvy, které mohou člověka 
napadnout. Staral se o nás ve všech ohledech.

„Musíš zpívat a naslouchat. To je všechno.“

17. listopadu, 1972, chrám Rádhá-Dámódara, 
Vrindávan, Indie

Oddaný: „Šrílo Prabhupádo, je velice obtížné 
ovládat svou mysl, když čentuji. Neustále se někde 
toulá.“

Šríla Prabhupáda: „A co má být ovládání mysli? 
Máš zpívat a naslouchat. To je všechno. Musíš svým 
jazykem zpívat, a ten zvuk slyšíš. Jaká je tady otázka 
mysli?“

Častokrát do tvého pokoje přicházeli tvoji žáci, aby 
se zeptali, jak vyřešit nějaký problém. Většinou jejich 
problém zmizel, jakmile se před tebou posadili. Když 
byl člověk ve tvém pokoji, mohl cítit transcendentální 
atmosféru, a při pohledu do tvých očí jimi prostou-
pil klid. Prosekl jsi naši západní mentalitu pochodní 
poznání a milostivě jsi nám dovolil usednout k tvým 
lotosovým nohám.

Přeložili: bh. Oldřich Janota a Džalángí dd

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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Krišna je původem DNA
Bhaktivaibhava Svámípřednáška

srotram caksuh sparsanam casrotram caksuh sparsanam ca
rasanam ghranam eva carasanam ghranam eva ca
adhisthaya manas cayamadhisthaya manas cayam

visayan upasevatevisayan upasevate
BG 15.9BG 15.9

Živá bytost, která tímto způso-Živá bytost, která tímto způso-
bem přijímá další hrubohmotné bem přijímá další hrubohmotné 
tělo, získá určité uši, oči, jazyk, tělo, získá určité uši, oči, jazyk, 
nos a hmat, jež jsou seskupeny nos a hmat, jež jsou seskupeny 
kolem mysli. Tak bude užívat kolem mysli. Tak bude užívat 
patřičné řady smyslových ob-patřičné řady smyslových ob-
jektů.jektů.

VÝZNAM: Jinak řečeno – jest-
liže si živá bytost znečistí vědomí 
vlastnostmi koček a psů, dostane 
v příštím životě tělo kočky nebo 
psa a pak si užívá. Vědomí je 
původně čisté, stejně jako voda. 

Když ale vodu smísíme s nějakou 
barvou, změní se. Podobně se vě-
domí změní podle styku s hmot-
nými kvalitami. Pravé vědomí je 
vědomí Krišny. Proto ten, kdo se-
trvává na úrovni vědomí Krišny, 
žije čistý život. Má-li však někdo 
vědomí znečištěné určitou hmot-
nou mentalitou, dostane v příš-
tím životě tomu odpovídající tělo, 
které nemusí být nutně lidské. 
Může dostat tělo kočky, psa, pra-
sete, poloboha nebo jedné z mno-
ha dalších forem života, kterých 
je celkem 8 400 000. 

Bhaktivaibhava Svámí: Tyto 
verše jsou ve skutečnosti velice 
důležité. Ovšem, člověk s mate-
rialistickým uvažováním nebude 
v těchto verších vidět nic zvlášt-
ního. „Ano, já vím, že jsou různé 
druhy živých bytostí, mají různé 
uši a různé oči, co je na tom zvlášt-
ního?“ Oni jen pozorují, vidí jen 
určité jevy v tomto světě podle 
svých evolučních představ o tom, 
jak se vyvíjejí různé druhy živo-
ta, ale ten hlavní bod, o kterém 
hovoří tento verš, je něco zcela ji-
ného. Důvodem, proč Pán Krišna 
tento bod vysvětluje, je objasnit, 
že veškeré druhy těl, které vnímá-
me v tomto světě, jsou již předem 
naplánované, že se nevyvinuly 
nějak náhodně nebo na základě 
přežití nejsilnějšího. Ne, všechny 
ty druhy života, o kterých Padma 
Purána říká, že je jich 8 400 000, 

ty všechny byly již předem naplá-
nované. A o tom tady Pán Krišna 
mluví. Na základě různých tužeb 
živých bytostí, různých duší – 
živá bytost znamená duše – podle 
toho už On sám předem naplánu-
je různé druhy těl.

Vezměme například naše tělo. Je 
to opravdu úžasné. Když začneme 
například analyzovat svoje chlu-
py… Už tam je vidět velice speci-
fi cký plán, design. Jako chloupky 
v obočí a řasách. Nerostou přes 
určitou délku. Vlasy na hlavě 
rostou pořád. Kdo řekl 
těm chloup- k ů m 
v obočí 
nebo řa-
sách: „Už 
p ř e s t a ň t e 
růst!“? V tom 
jsou zahrnu-
ty i estetické 
principy. To 
by nebylo 
moc pěkné, 
kdyby nám 
řasy a obo-
čí rostly 
d o n e k o -
n e č n a . 
Jak by to 
v y p a d a l o ? 

Kapitola 15 – Jóga Nejvyšší Osoby, verš 9
V chrámu Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry v Lužcích u Berouna dne 2. ledna 2011V chrámu Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry v Lužcích u Berouna dne 2. ledna 2011

určitou délku. Vlasy na hlavě 
rostou pořád. Kdo řekl 
těm chloup- k ů m
v obočí 
nebo řa-
sách: „Už 
p ř e s t a ň t e 
růst!“? V tom 
jsou zahrnu-
ty i estetické 
principy. To 
by nebylo 
moc pěkné, 
kdyby nám 
řasy a obo-
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d o n e k o -
n e č n a .
Jak by to
v y p a d a l o ? 
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Kdybyste si pár měsíců nestříha-
li řasy… To by nevypadalo hez-
ky. Ale s vlasy není problém. Ty 
si můžeme načesávat a upravovat 
nebo stříhat, jak chceme.

 Nebo vezměte například naše 
kosti. Studoval jsem trochu biolo-
gii. Je velice zajímavé, jak rostou 
kosti. Všechno to závisí na kost-
ních buňkách. Některé kostní 
buňky řeknou kostem: „Musíte 
růst určitým způsobem,“ jiné 
zase dávají pokyn k růstu jiným 
způsobem. Jen zvažte ten jev, jak 
roste mozek a lebka kolem něho. 
Když jsme nemluvňata, mozek 
roste stejnou rychlostí jako lebka, 
ve které je. Jak to je možné? Mo-
zek je úplně jiná substance a kost, 
která tvoří lebku kolem mozku, je 
zas něco jiného. Ale oni rostou 
v přesně stejném poměru. Kdyby 
ta lebka rostla jen trochu poma-
leji, tak by to na mozek vyvolalo 
takový tlak, že by pak v jednu 
chvíli explodoval. To je úžasné. 
A potom v jednu chvíli mozek 
přestane růst a lebka už také víc 
neroste. 

Nebo naše žebra. Rostou tak 
blízko naší kůži a rostou s ní zá-
roveň. Mají buňky v těch kostech 
nějaké poznání? Nějaké vědomí 
jak koordinovat celý ten složitý 
růst? Jak rychle mají růst a kdy 
mají přestat. Kostní buňky sa-
motné nemají vládu nad růstem. 
Nebo si vezměte naše prsty, jak 
sofi stikované kosti v nich jsou. 
A druhá ruka je jako zrcadlový 
odraz. Mohli bychom mít palec 
na stejné straně. Ale máme ho na-
proti. Kdo tohle všechno zařizu-
je? Vědecké mozky řeknou: „To je 
náhodným vývojem, nějak se to 
stalo“. Proto Krišna vyslovil ten-
to verš. Že se to nestane nějakým 
způsobem, náhodou.

Ale: „Já jsem to způsobil.“ 

Je velice zajímavé. V kostech 
máme čtyři druhy buněk. Vnitřky 
těchto buněk jsou rozděleny do 
určitých částí, říkáme jim organe-
ly. Kolem každé je membrána. Je 
tam hlavní organela, které se říká 
jádro. Obsahuje všechny genetické 
informace potřebné pro růst buň-
ky a také pro rozmnožování. A já-
dro ovládá usměrněné činnosti té 
buňky. Růst, metabolismus a tak 
dále. A nese geny, celou struktu-
ru DNA, dědičné informace. To 

je velice zajímavé, uvědomil jsem 
si, že to čemu vědci říkají DNA, je 
vlastně Krišna. „Aham bídža pra-
dah pitá – „Já jsem otec dávající 
símě“ všemu co roste, nejenom 
živým bytostem. Takže Krišna je 
tohle DNA. Nese dědičné infor-
mace o tom, jak buňky stromů, 
zvířat, lidí, pávů porostou. Jinak 
by ty buňky mohly růst jakkoliv. 
Můžete si představit, že máte dítě 
a nevíte, co z něj vyroste.  Takže 
tato dědičná informace o tom, jak 
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má určitý zárodek růst je Krišna. 
Toto poznání, tu informaci dává 
Krišna. Krišna neříká: „Jsem otec 
dávající símě“ jako velký otec, kte-
rý rozhazuje semena kolem. To 
není ten pravý význam. Znamená 
to: „Já, Krišna, dávám informace 
o tom, jak ta nesčetná semena ne-
sčetných živých bytostí mají růst“. 
To shledávám velice zajímavým.

I moderní molekulární biologie 
přiznává, že nedokážou porozu-
mět tomu, jak probíhá regulace 
genů u vyšších druhů. U něja-
kých primitivnějších druhů tvrdí, 
že tomu více méně ro-
zumí. Ale u po-
kroči le j-

š í c h 
d r u h ů , 
lidských bytostí, 
to nelze pochopit. Tak 
složité. Jenom nitro jediné 
lidské buňky v lidském těle má 
mnohem složitější uspořádání 
než město střední velikosti. A to 
je jen jedna buňka. A teď si vez-
měte všechny ty buňky v lidském 
těle, kterých je bezpočetně mno-
ho, kolik informací obsahují.

Opět k našemu příkladu – obo-
čí, řasy rostou do určitého bodu 
a potom se zastaví a už nebudou 
dál růst. A některé kosti rostou 
dál a pak se řekne dost, „Už ne-
budeš dál růst.“ Jiné pokračují 
v růstu. Některé jsou velice pevné, 
neohebné a jiné jsou zase velice 
ohebné. A potom lidský mozek, 
není možné ho reprodukovat, 

i když se o to pokoušejí, s umělou 
inteligencí a počítači. Všechny 
ty různé reakce lidského mozku 
a vědomí není možné reprodu-
kovat. Pokoušejí se o to, ale je tu 
vždy nějaká výjimka, a zase další 
výjimka. Lidský mozek, vědomí, 
reaguje nepředvídatelným způso-
bem, který se nedá reprodukovat. 
A to je Krišna. A technicky to ani 
není Krišna. Je to jenom expan-
ze, část části části Krišny.  Krišna 
samotný s tímto světem vlastně 
nemá nic do činění. Neustále 

tancuje s gópími, 
užívá si s pasáčky.  
To je, co Krišna 

dělá. Ale ohledně 
tohoto fenomenálního, 

hmotného světa, se 

Krišna expanduje 
do jiné podoby, do 

Pána Balaráma, Bala-
déva. Pouze On je ve styku s tím-
to světem prostřednictvím puruša 
avatárů jako paramátma, Garb-
hódakašájí Višnu, Kšíródakašájí 
Višnu, všechno to jsou expanze 
Baladéva. Takže vlastně Balarám 
je v našem srdci. My vždy říkáme 
Krišna, ale je to vlastně Balarám. 
Je tak milostivý, že se ujímá pod-
míněných duší. Proto guru by 
měl být představitelem Balaráma. 
Balarám je velice milostivý, Nitjá-
nanda Prabhu. Pokud se neobrá-
tíme na Nitjánandu Prabhua, tak 

nemůžeme přistoupit k Pánu Čai-
tanjovi, k Rádhárání, ke Krišnovi. 
Máme opravdu veliké štěstí, že 
tady máme Nitjánandu Prabhua 
a Čaitanju Maháprabhua, kteří 
neustále dávají v plných dávkách 
svou milost a požehnání této já-
tře, abychom brzy mohli získat 
lotosové nohy Rádhy a Krišny. 
Aby se tady mohli projevit krás-
ná Božstva Rádhy a Krišny, která 
bychom mohli uctívat. A to bude 
dokonalost… Hare Krišna. Šrí-
mad Bhagavad-gítá kí džaj! Gour 

- prémanandé Hari Hari ból!
Nějaké myšlenky v souvislosti 

s tím, co jste teď slyšeli? 

Kamala Mandžarí déví dásí: Je 
to prostě úžasné, jak to Krišna 
udělal.

Bhaktivaibhava Svámí: Ano, to 
je. Vše je předem naplánované 
a duše jsou do toho jen umístěné. 
Dává se příklad rozinek, které při-
jdou do koláče. Uděláte těsto a do 
už hotového těsta dáte rozinky. 
Živé bytosti jsou jako rozinky 
dané do vánočky hmotné přírody. 
Jinak všechno dělá Krišna. Jelikož 
to vyžaduje určitou inteligenci, 
tak to moderní člověk není scho-
pen přijmout. Říká si: „Jak by 
jakákoliv bytost, ať už Bůh nebo 
kdokoliv kdo tohle udělal, mohl 
mít takovou inteligenci. To není 
možné. Možná nějaká nevysvět-
litelná energie, to bychom mohli 
přijmout. Ale ne nějaká bytost, 
s vědomím a tělem. To by bylo 
pro naše falešné ego příliš. Jestli 
někdo vlastní takovou inteligenci 
a my jsme vlastně zcela ovláda-
ní...“ Krišna ale nechce vytvářet 
takovou úzkost. Když podmíněné 
duše nechtějí, aby je Krišna ovlá-
dal, tak vytváří iluzi. „Dobře, ne-
jste ovládáni, jste svobodní, sami 
můžete všemu vládnout.“ To se 

kých primitivnějších druhů tvrdí,
že tomu více méně ro-
zumí. Ale u po-
kroči le j-

š í c h 
d r u h ů ,
lidských bytostí,
to nelze pochopit. Tak 
složité. Jenom nitro jediné 
lidské buňky v lidském těle má
mnohem složitější uspořádání 

ž ě t tř d í lik ti A t

tancuje s gópími, 
užívá si s pasáčky.
To je, co Krišna

dělá. Ale ohledně 
tohoto fenomenálního, 

hmotného světa, se 

Krišna expanduje 
do jiné podoby, do 

Pá B l á B l

-
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pokoušejí dělat. Nyní jsme dobyli 
Měsíc a pak dobyjeme Mars. Za-
píchneme vlajku do povrchu pla-
net, dáme těm planetám nějaké 
fantastické jméno a tak dobyjeme 
celý vesmír. Ale ve skutečnosti 
vůbec nevědí, nechápou ani tuhle 
jedinou planetu. Co o ní vlastně 
víme. To, že použijete nějaké le-
grační zařízení, ještě neznamená, 
že víte, co se děje v Zemi. Zapnou 
nějaký přístroj a řeknou, teď už 
víme. Všechno, co je v zemi, je 
jenom láva, nějaká zářivá hmota. 
Že s největší pravděpodobností 
Země byla odpálena od Slunce 
a za ty milióny let se zchladila na 
povrchu, ale vevnitř je pořád stej-
ná substance jako Slunce. Tolik 
spekulací. Nedávno jsem četl ta-
kový článek. Jeden vědec dospěl 
k závěru, že Slunce vzniklo před 
5 miliardami let. Úplná spekulace. 
Ve skutečnosti k tomu došlo před 
zhruba nějakými 155 bilióny let, 
což je půlka života Brahmy, která 
uplynula od vzniku Slunce. Tady 
máme dokonalý příklad speku-
lace. Když si představíme to číslo 
155 biliónů let a k tomu 20 mili-
ard, to je počátek, původ, vznik 

Slunce. No a oni jen tak vypustí 
155 biliónů, to jim nějak vypad-
ne a zůstává jen těch 20 miliard. 
A z toho vyspekulují 5 miliard. 
Tak jak ještě můžete víc spekulo-
vat.

A samozřejmě to dělají, proto-
že vědí, že nikdo 
to nemůže vyvrátit. 
Nikdo nic neví. Ale 
my tady, jednodušší 
Hare Krišna, víme. 
A jak to je možné? 
Protože přijímáme 
poznání od Krišny. 
A to je dokonalé. 
Jinak sami bychom 
k takovým číslům 
nemohli nijak do-
spět. A pak ten 
vědec spekuloval 
dál, že nejspíš ještě 
nějakých 5 miliard 
let bude to Slunce 
existovat, což je 
zase úplně špat-
ně. Bude existovat 
zase nějakých 155 
biliónů 20 miliard 
let. Na tohle nikdy 
nepřijdou. Jak mů-

žeme důvěřovat těm ostatním vě-
deckým důkazům, nálezům, ob-
jevům, tzv. faktům, když v těchto 
výpočtech se tolik mýlí. A na 
tento vědecký výzkum platí lidé 
spoustu peněz. Tolik peněz se na 
to utrácí. 

Punja Pálaka dás: Na interne-
tu jsem viděl obrázek, na kterém 
se jim podařilo po mnoha letech 
usilovného bádání zachytit ves-
mír jen několik málo okamžiků 
po velkém třesku.

Bhaktivaibhava Svámí: Jak to 
udělali?

Punja Pálaka dás: V labora-
tořích. (Mahárádža a oddaní se 
smějí). Pracovali na tom, až udě-
lali obrázek, jak vypadal vesmír. 
Pak to tedy za pár dní stáhli. Mož-
ná to bylo příliš divné (oddaní se 
smějí)…

Podle překladu Punja Pálaky 
dáse zapsala Džalángí déví dásí
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ČINNOSTI CHRÁMU
Šríla Prabhupáda nám v souladu s učením před-

chozích áčarjů dal dva způsoby oddané služby, kte-
ré od sebe nelze oddělit. Jsou to bhágavata-vidhi – 
studium a šíření knih transcendentálního poznání 
a paňčarátra-vidhi – uctívání Božstev. Chrám slou-
ží jako základna pro obojí. Díky poznání písem si 
můžeme uvědomit, kdo jsme a proč trpíme, kdo je 
Bůh a jaký je náš vztah k Němu. A díky přítomnosti 
Božstev máme příležitost se naučit, jak Jim sloužit 
a jak Je můžeme těšit. V Centru pro Védská studia se 

Přestěhovali jsme se
Božstva mají vlastní dům

Po téměř 18 letech strávených v Jílové 
ulici 290 na Praze 5 - Zličíně se 
Božstva Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry 
a s ním i Jejich oddaní přestěhovali do 
Lužců u Berouna. Autobusem 311 ze 
Zličína trvá cesta slabou půlhodinku. 
Autem z Rudné přes Nučice, Mezouň 
a Vysoký Újezd ještě mnohem méně.

Džalángí déví dásíaktualita
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v podstatě veškeré aktivity sou-
střeďují kolem uctívání Božstev 
a rozdávání knih či prasádam 
a svatého jména.

UCTÍVÁNÍ BOŽSTEV 
A CHRÁMOVÝ PROGRAM

„Nejvyšší Pán má své autorizo-
vané zastoupení v podobě Bož-
stva, jež se nazývá arčá-vigraha. 
Tato arčá-vigraha je Jeho inkar-
nací. Pán je všemohoucí, a proto 
může přijímat služby oddaného 
skrze tuto svou inkarnaci, čímž 
vychází vstříc každému, kdo žije 
podmíněným životem.“ (Šríla 
Prabhupáda, význam k verši 
z Bhagavad-gíty 12.5)

O Božstva Šrí Šrí Nitái Na-
vadvípačandry se starají dvakrát zasvěcení oddaní 
(bráhmani), kteří Božstva každý den budí, koupou, 
převlékají a nabízejí jim několikrát denně chutná jíd-
la a nápoje, květy, vonné tyčinky a oleje, oheň a vodu, 
ovívají je čámarou a vějířem z pavích per a ukládají 
spát. Předměty obětované Božstvům se promění na 
mahá-prasádam, milost Nejvyššího Pána. Obřadu 
árati, během kterého púdžárí Božstvům tyto před-
měty nabízí, může návštěvník chrámu přihlížet 
nebo dokonce doprovázet opěvováním Nejvyššího 
Pána a je řečeno, že mu to přináší stejný duchovní 
prospěch, jako kdyby sám tento obřad prováděl.

Pro všechny chrámy ISKCONu ustanovil Šríla 
Prabhupáda časový rozvrh, podle kterého se oddaní 
řídí při uctívání Božstev, kírtanech před Nimi i při 
ranních přednáškách ze Šrímad Bhágavatamu.

„Pravidelnou návštěvou přednášek z Bhágavatamu 
a službou čistým oddaným je vše nepříznivé v srdci 
takřka zničeno. Láskyplná služba Osobnosti Božství, 
Šrí Krišnovi, který je opěvován transcendentálními 
písněmi, se tak stane nezvratitelnou skutečností. 
(Šrímad-Bhágavatam 1.2.18).

Na pokyn Šríly Prabhupády pořádají oddaní po 
celém světě ve svých střediscích a chrámech nedělní 
hostiny lásky, na které zvou v co nejhojnějším počtu 
všechny hledače, zvědavce i hladovce, prostě každé-
ho, kdo chce zažít neopakovatelnou atmosféru spo-
lečného kírtanu, přednášky z drahokamu duchovní 
moudrosti Indie Bhagavad-gíty zakončenou hosti-
nou plnou úžasných chutí, které vás přimějí přijít 
zas a zas. Nedělní program začíná ve 14:00 hodin 
a všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

SANKÍRTAN
ROZDÁVÁNÍ KNIH A PRASÁDAM

Ze všech činností oddané služby považoval Šríla 
Prabhupáda za nejdůležitější rozdávání jeho knih 
popisující vědu vědomí Krišny. „Lidstvo trpí kvůli 
zapomenutí na to, že Krišnovi patří všechen požitek, 
že je svrchovaným vlastníkem všeho a nejlepším pří-
telem každého. Probouzet toto vědomí v celé společ-
nosti je tedy tou největší, prvotřídní dobročinností.“ 
(Šríla Prabhupáda – Bhagavad-gítá 5.25, význam). 
Každý týden vyjíždějí z chrámu oddaní do českých 
měst a vesnic předat osobám hledajícím pravdu po-
znání, které je k ní může zavést. Pravda z úst čistého 
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oddaného může proniknout až přímo do jejich srd-
ce. Postupnému očišťování lidí napomáhají rovněž 
desítky balíčků prasádam, jídla pro duši, rozdávané 
oddanými plnými hrstmi. Také vy se můžete přidat 
a do ohně sankírtanu přiložit i to sebemenší polín-
ko.

BBT
Nakladatelství Bhaktivédanta Book Trust založe-

né v roce 1972 Šrílou Prabhupádou je dnes největ-
ším nakladatelstvím vydávající knihy o indickém 
náboženství a fi lozofi i. Jeho česká pobočka překládá 
z angličtiny a tiskne knihy převážně Šríly Prabhupá-
dy a je tak neoddělitelnou součástí hlavního poslání 
následovníků Šríly Prabhupády – rozdávání knih 
popisující slávu Šrí Krišny a oddané služby Jemu.

HARINÁM
Již řadu let patří neodmyslitelně ke koloritu Pra-

hy barevný radostný průvod oddaných zpívajících 
svatá jména Krišny doprovázející se hrou na harmo-
nium, mridangy a kartály. Tento zpěv představuje 
juga-dharmu pro tento věk. Vyrážíme pravidelně 
ve středu a v pátek v 16:00 od Obecního domu na 
náměstí Republiky. Chcete-li se připojit, jste srdeč-

ně zváni. „Sankírtan přináší milost Krišnových sva-
tých jmen mase duchovně netečných lidí a vlastně 
všem živým bytostem, které jinak nemají příležitost 
či sklon k vědomí Krišny. Toto veřejné zpívání očiš-
ťuje zamořenou atmosféru Kali-jugy. Každý, kdo se 
ho zúčastní, bude drahý Pánu Čaitanjovi.“ (Bhakti 
Vikáša Svámí – Příručka pro začátečníky o nauce 
vědomí Krišny).

KÁZÁNÍ A VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY

❧ BHAKTA/BHAKTIN PROGRAM
Úžasný intenzivní tříměsíční výcvik, během něhož 
vstřebáte ty nejzákladnější vědomosti a dovednosti 
NUTNÉ k přežití v oceánu iluze.

❧ DOMÁCÍ A VEŘEJNÉ PROGRAMY
Pravidelné středeční programy v Góvindě, Souke-
nická 27, Praha 1, začátek v 18:00. Čeká vás kírtan, 
přednáška z Bhagavad-gíty a lahodné prasádam.
Domácí programy v Habartově a Srnojedech, veřej-
né programy v Hradci Králové, Pardubicích, Karlo-
vých Varech, Poděbradech, Kolíně, Neratovicích… 
Můžete nám pomoc uspořádat některý z těchto pro-
gramů také u Vás!

❧ DOMÁCÍ MINI-KURZY BHAKTI-JÓGY
Budete-li chtít, zajedeme přímo k Vám domů a po-
radíme Vám, jak nejlépe v daných podmínkách 
praktikovat vědomí Krišny

❧ FESTIVALY
Radostné oslavy zjevení Nejvyššího Pána a Jeho od-
daných. Slavnosti plné čtení z písem, kírtanů a úžas-
ného prasádam.

❧ KURZY VAŘENÍ
Pod vařečkou vyhlášeného kuchaře Nitái Navadví-
pačandry dáse.

❧ LETNÍ NÁMA HATTA TÁBOR 2011
Aneb copak by to bylo za prázdniny, kdybychom 
nejeli do Protivanova? Týden plný nektarových se-
minářů a nezapomenutelných hostů. Týden v du-
chovním světě.

❧ POMOC SE STUDIEM KNIH
Poradíme vám osobně nebo přes internet, jak poro-
zumět moudrosti Véd v podání Šríly Prabhupády
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❧ PROHLÍDKA CHRÁMU A KRÁTKÝ
             ÚVOD DO BHAKTI –JÓGY
Pro organizované skupiny i jednotlivce (nutno do-
mluvit předem na telefonu 736107009) 

❧ PŘEDNÁŠKY NA ŠKOLÁCH 
             A UNIVERZITÁCH A PRO VEŘEJNOST
Pro učitele základních a středních škol, pro noviná-
ře, v knihovnách, čajovnách, jógových klubech, eso-
terických společenstvích, domovech seniorů, dět-
ských domovech, azylových domech atd. na téma 
reinkarnace, karma, bhakti-jóga, Hare Krišna…

❧ RATHA JÁTRA
Festival ozdobených vozů. Praha plná oddaných, 
květů, prasádam, mahá-mantry a hlavně Božstev Šrí 
Džagannátha, Baladéva a Subhadry. Ojedinělá příle-
žitost, kdy se na Staroměstském náměstí sejdou od-
daní z celé republiky. Obvykle se koná druhou nebo 
třetí neděli v červenci. Nenechte si ujít!

❧ SEMINÁŘE
Uctívání Božstev, Varnášrama dharma, Vaišnavská 
etiketa, Historie ISKCONu, Šríla Prabhupáda, Kni-
hy Šríly Prabhupády, BBT, Bhagavad-Gíta, Šrímad 

Bhágavatam, Grihasta ášram, Výchova dětí ve vědo-
mí Krišny…

Pro šíření vědomí Krišny je potřeba, aby chrám 
pěkně fungoval a poskytoval své služby jak odda-
ným žijícím v chrámu i mimo chrám, tak i přátelům 
Krišny a nejrůznějším hledačům pravdy a alterna-
tivního životního stylu. K tomu je nezbytné vybudo-
vání potřebného zázemí.

Od podzimu, kdy oddaní dům pořídili, přes pro-
sincové stěhování, až do současné doby, se oddaní 
neustále snaží vylepšovat technický stav domu i jeho 
okolí. Už při samotné rekonstrukci tu mnoho odda-
ných odvedlo obrovský kus práce. Aniž bych chtěla 
na někoho zapomenout, tak vedle v chrámu žijících 
oddaných, to byli zejména bhakta David, bhakta 
Jirka, bhakta Zdeněk a Prána Góvinda dás. A neu-
stále je tu práce „jak na kostele.“ Oddaní pracují na 
chlaďáku do kuchyně, na sklepě a na vstupním scho-
dišti. K tomu se ještě s nástupem jara přidá práce na 
zahradě a navíc tou dobou by se oddaní rovněž chtě-
li pustit do výstavby nového domku pro mátádží...

„Když jsou veškeré činnosti člověka zasvěceny služ-
bě Pánu, tytéž činnosti, které způsobily jeho trvalé 
otroctví, se stranou prostředkem ke zničení stromu 
práce. (Šrímad-Bhágavatam 1.5.34)

Oddaná služba je velice dynamická a nestále se 
expanduje – pořád se něco děje. Chrám je Krišnův, 
Božstev, a my máme úžasnou příležitost pro Ně něco 
udělat. Ponořte se s námi do oceánu nektaru oddané 
služby. Každá ruka je dobrá!

Potřebujeme řemeslníky všech možných profesí, 
pomocníky ochotné být k ruce řemeslníkům. Sta-
vební materiál. Někoho, kdo by chtěl kopat, vrtat, 
sekat trávu, rýt zahradu. Potřebujeme chytré hla-
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vy, které rozumějí autům, počítačům, vyznají se ve 
všem možném, mohou nám zařídit různou pomoc 
ze všech možných míst. V neposlední řadě se pokaž-
dé hodí peněžní výpomoc, cílená buď na konkrétní 
projekt, nebo na běžný provoz chrámu.

Můžete pomoci s údržbou chrámu, s úklidy, s pří-
pravou zeleniny nebo v kuchyni, s úklidem kuchyně, 
s mytím nádobí, s navlékáním girland, zaučit se na 
oltář a tak dále…

Můžete nám nabídnout cokoliv, vše co nám může 
pomoci v naší službě Šrí Krišnovi a Šrílovi Prab-
hupádovi – od špendlíkové hlavičky přes květiny, 
přebytky ze zahrady až po Karlštejn :) Pro náš cíl, 
rozšíření vědomí Krišny v co největší možné míře se 
hodí úplně všechno.

V dlouhodobém výhledu bychom pak chtěli poří-
dit nějaký pěkný pozemek a pod laskavým vedením 
Bhaktivaibhavy Svámího na něm začít stavět védský 
chrám navržený podle původních pokynů z dáv-
ných písem…

„Původní příčinou oddané služby Pánu Krišnovi je 
společnost oddaných. I poté, co se v člověku probu-
dí dřímající láska ke Krišnovi, sdružování se s od-
danými je stále tím nejdůležitějším.“ (Šrí Čaitanja-
čaritámrita, Madhja-lílá 22.83). 

Pro řádné vykonávání oddané služby je nepostra-
datelná společnost oddaných. Člověk by měl proto 
ve svém vlastním zájmu co nejvíce navštěvovat du-
chovní atmosféru chrámu a přijímat pomoc, kterou 
nám nabízí. A také by měl pomoci toto místo udržet 
při životě, aby i ostatní mohli přijmout útočiště u lo-
tosových nohou Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry.

CHRÁM

❧ Je domovem Božstev – služba Božstvům ne-
vyhnutelně zvyšuje naši úroveň vnitřní i vnější čisto-
ty a tak se můžeme přibližovat našemu cílu, návratu 
domů, zpátky k Bohu.

❧ Je místem, kde se učíme duchovnímu životu 
a získáváme společnost těch, kteří duchovní život již 
praktikují, jejich milost i pomoc.

❧ Je duchovní oáza v bezbřehém materialismu 
Kali-jugy. 

❧ Je základna sankírtanových bojovníků, kde si 
mohou odpočinout a opět se duchovně nabít, než 
vyrazí do ulic měst a vesnic zachraňovat pomocí 
knih Šríly Prabhupády a balíčků prasádam podmí-
něné duše tonoucí v oceánu hmotného života.

❧ Je místo sdružování se se svatými osobami, 
sádhuy. Jejich společnost je pro duchovní život nej-
důležitější. Místo, kam se uchylují labutím podobné 
osoby, aby nalezli úlevu od vránám podobné společ-
nosti převládající naneštěstí v okolním světě.

❧ Je místem, kde se učíme veškerým aspektům 
oddané služby, od ovládání smyslů, následování sád-
hany, vaření a obětování prasádam, uctívání Božstev, 
vaišnavské etiketě až po praktické záležitosti každo-
denního života.

❧ Je transcendentálním místem setkávání, kde 
si můžeme společnou službou navzájem pomáhat 
dosáhnout čisté úrovně vědomí Krišny. 

❧ Je velvyslanectví duchovního světa, ve kte-
rém můžeme získat vízum pro vstup na Vaikunthu, 
na duchovní planetu, kde nepanuje úzkost.
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Krize

Krize! Lidé říkají, že přichází. 
Slýchám to již léta. V roce 2000 
to byl „Millennium bug“ známý 
též jako Y2K, kdy se očekávalo, 
že se položí všechny počítače. Ně-
kteří lidé se na farmách zakopali 
pod zem s obrovskými zásobami 
obilí pro přežití, jelikož byli pře-
svědčeni, že svět, jak ho známe, 
přestane o půlnoci 31. prosince 
1999 existovat. Byl jsem v tu dobu 
v australském Sydney spolu s In-
dradjumnou Mahárádžem a sku-
pinou oddaných. Dělali jsme 
kírtan v okolí jedné velké bouř-
livé silvestrovské akce. Dou-
fal jsem, že by mohl alespoň 
vypadnout elektrický proud 

- třeba by to zastavilo ono 
šílené běsnění dnešního 

světa. Hm, a mimocho-
dem - měl jsem v kapse 
baterku ke svícení. Jaké 
to bylo zklamání, když 
se nic nestalo a život šel 
dál svým obvyklým nud-
ným způsobem. Musím 
říci, že jsem unavený 
z proroků „Soudného 
dne“, a když někdo za-
čne mluvit o konci Máj-
ského kalendáře v roce 
2012, říkám si, že to 
bude trvat ještě dlouho, 
než to s Májou skoncují.

Nyní proroci opět 
předpovídají blízký ko-
nec světa. Tentokrát je 
to ekonomická krize 
a komické na tom je, 
že to vypadá opravdo-
vě. Lidstvo sedí na 

svých penězích a čeká, co 
přijde. Co budu dělat 
já? Najdu si někde 
nějakou farmu? 
Ani ne. Pro 
mne krize 
nezača-
la ani 

v roce 2000, ani nedávno při pro-
padu na Wall Street; skutečná kri-
ze začala už převelice dávno - v tu 
chvíli, kdy jsme poprvé přišli do 
hmotného světa a uvízli v kolo-
běhu zrození a smrti. Její řešení 
se nemění - je to oddaná služba, 
a zvláště zpívání Svatého jména. 
Akcie našeho byznysu coby kaza-
telů vědomí Krišny jdou nahoru 
den ode dne. Válka, hlad, země-
třesení, tsunami, pád dolaru, glo-
bální oteplování, AIDS, tornáda 
a smrt v rodině sráží lidi na ko-
lena. Myslím, že nastanou dobré 
časy.

Zápisník z duchovní cesty
17. březen 2009
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Kadamba Kánana Svámí ještě jednou ke konci světa...
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… Pán pak všem obyvatelům Navadvípu nařídil 
zpívat Hare Krišna mantru a v každém domě začali 
pravidelně provádět sankírtan. (Všichni oddaní zpí-
vali společně s Hare Krišna mahá-mantrou tuto ob-
líbenou píseň:) „Haraje namah, krišna jádavája na-
mah, gópála góvinda ráma šrí madhusúdana.“ Když 
tímto způsobem začalo sankírtanové hnutí, nebylo 
v Navadvípu slyšet nic 
jiného než slova „Hari! 
Hari!“, bubnování na 
mridangu a řinčení či-
nelků. 

Když místní musli-
mové slyšeli zvučnou 
vibraci Hare Krišna 
mantry, rozzuřeně si 
stěžovali u Kázího. Ve-
čer vtrhl rozhněvaný 
Čánd Kází do jednoho 
domu, a když viděl, že 
probíhá kírtan, rozbil 
mridangu a promluvil 
následovně: „Tak dlou-
ho jste nenásledovali 
zásady hinduistického 
náboženství, avšak nyní 
je následujete s velkým 
nadšením. Mohu vě-
dět, kdo vám k tomu 
dává sílu? Nikdo nesmí 
v ulicích města prová-
dět sankírtan. Dnes vám tento prohřešek promíjím 
a vracím se domů. Příště, až někoho uvidím prová-
dět sankírtan, potrestám ho nejen tím, že mu zaba-
vím veškerý majetek, ale také z něho udělám musli-
ma.“ Když to Kází dořekl, vrátil se domů.  

Oddaní otřesení tím, že měli zakázáno zpívat 
Hare Krišna, přišli se svým trápením za Pánem Čai-
tanjou Maháprabhuem. Pán Čaitanja nařídil: „Jděte 
provádět sankírtan! Dnes zabiju všechny muslimy!“ 
Všichni obyvatelé se vrátili domů a začali provádět 
sankírtan. Kvůli Kázího nařízení však nebyli bezsta-
rostní, ale stále plní úzkosti. Pán věděl, že jsou lidé 

v mysli sužováni úzkostí, a tak je svolal dohromady 
a promluvil k nim následovně. „Dnes večer budu 
v každém městě provádět sankírtan, a tak byste měli 
všichni jít večer město vyzdobit. Večer v každém 
domě zažehněte pochodně. Všechny vás ochráním. 
Uvidíme, jaký Kází přijde zastavit náš kírtan.“

Večer vyšel Pán Gaurasundara ven a utvořil tři 
skupiny na provádění 
kírtanu. Ve vedoucí 
skupině tančil Th ákura 
Haridása a v prostřední 
skupině tančil s velkou 
radostí Advaita Áčárja. 
Samotný Pán Gaura-
sundara tančil v zadní 
skupině, společně se 
Šrí Nitjánandou Prab-
huem. Šríla Vrindávana 
dása Th ákura tuto udá-
lost Pánovou milostí 
obšírně popsal ve své 
Čaitanja-mangale (nyní 
Čaitanja-bhágavata).

Tak prováděli kír-
tan a procházeli každý 
kout města, až nakonec 
dorazili ke Kázího dve-
řím. Lidé pod ochranou 
Pána Čaitanji rozzlobe-
ně reptali a vydávali 
mohutný řev a tako-

vá nevázanost je úplně pobláznila. Hlasité zpívání 
Hare Krišna mantry Kázího velice vyděsilo, a proto 
se schoval ve svém pokoji. Poté, co slyšel, jak lidé 
rozzuřeně protestují a reptají, raději vůbec nevychá-
zel z domu.

Někteří velice rozhorlení lidé začali přirozeně Ká-
zímu oplácet jeho chování pustošením jeho domu 
a květinové zahrady. Šríla Vrindávana dása Th ákura 
tuto událost obšírně popsal. Když potom Šrí Čaitan-
ja Maháprabhu dorazil do Kázího domu, sedl si ke 
dveřím a poslal některé vážené osoby, aby Kázího 
zavolaly.

Zábavy Pána Čaitanji v mládí

Krišnadás Kavirádž GosvámíKrišna kathá
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Když Kází přišel se skloněnou hlavou, 
Pán mu vzdal patřičnou úctu a nabídl mu 
místo k sezení. Pán přátelským tónem pra-
vil: „Pane, přišel jsem do tvého domu jako 
host, ale když jsi Mě spatřil, schoval ses ve 
svém pokoji. Co je toto za etiketu?“

Kází odpověděl: „Přišel jsi do mého 
domu v hněvivé náladě, a tak abych Tě 
uklidnil, jsem nevyšel hned, ale dál jsem se 
skrýval. Přicházím za Tebou nyní, když ses 
uklidnil. Je to pro mě velké štěstí, mít hosta, 
jako jsi Ty. V našem vesnickém vztahu byl 
Nílámbara Čakravartí Th ákura můj strýček. 
Takový vztah je silnější než tělesné vztahy. 
Nílámbara Čakravartí je Tvůj děd z matči-
ny strany, a vzhledem k tomuto vztahu jsi můj sy-
novec. Když se synovec rozzlobí, jeho strýc to snáší, 
a když se strýc dopustí prohřešku, synovec to nebere 
příliš vážně.“

Takto spolu Kází a Pán hovořili v náznacích a ni-
kdo nezasvěcený nemohl pochopit skrytý význam 
jejich rozhovoru. Pán řekl: „Můj drahý strýčku, při-
šel jsem do tvého domu jen proto, abych ti položil 
několik otázek.“ „Ano,“ odvětil Kází, „jen do toho. 
Jen se mi svěř, co máš na mysli.“

Pán řekl: „Piješ kravské mléko; kráva je tedy tvoje 
matka. A býk pomáhá s pěstováním obilí pro tvoji 
obživu; proto je tvým otcem. Jelikož jsou býk a krá-
va tvým otcem a matkou, jak je můžeš zabíjet a jíst? 
Co je to za náboženskou zásadu? Kde bereš odvahu 
dopouštět se tak hříšných činností?“

Kází odpověděl: „Ty máš svoje písma zvané Védy 
a Purány a my máme zase naše písmo známé jako 
Korán. Podle Koránu existují dvě cesty pokroku – 
podporováním sklonů k požitku a omezování sklo-
nů k požitku. Na cestě omezování připoutanosti 
(nivritti-márga) je zabíjení zvířat zakázané. Na cestě 
hmotných činností jsou dána usměrnění pro zabíje-
ní krav. Provádí-li se toto zabíjení podle pokynů pí-
sem, pak to není hřích.“ Kází jako vzdělaný učenec 
Čaitanju Maháprabhua vyzval: „Ve Tvých védských 
písmech se vyskytují nařízení týkající se zabíjení 
krav. Na jeho základě konali velcí mudrci oběti, při 
kterých se také zabíjeli krávy.“

Pán svojí okamžitou odpovědí Kázího argument 
vyvrátil: „Védy zabití krav jasně zakazují. Každý hin-
duista se proto zabíjení krav vyhýbá, ať je to kdokoliv. 
Ve Védách a Puránách jsou dána nařízení, která ří-
kají, že živou bytost můžeme zabít za účelem experi-
mentu, dokážeme-li ji zase oživit. Velcí mudrci pro-
to někdy zabíjeli staré krávy a pronášením védských 
manter je v zájmu dokonalosti přiváděli zpět k živo-
tu. Zabití a znovuoživení takových starých a chura-
vých krav vlastně nebylo zabití, ale velice prospěšný 
skutek. Dříve žili mocní bráhmanové, kteří mohli 
takové pokusy za použití védských manter provádět, 
ale nyní vlivem Kali-jugy bráhmanové už tak mocní 
nejsou. Zabíjení krav a býků pro jejich znovuoživení 
je proto zakázané. V tomto věku Kali je zakázáno 
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pět činností: oběť koně, oběť krávy, přijetí stavu od-
říkání, obětování masa předkům a početí dětí s brat-
rovou manželkou. Jelikož vy muslimové nedokážete 
přivést zabité krávy zpět k životu, nesete za jejich 
zabíjení zodpovědnost. Jdete proto do pekla a nee-
xistuje způsob, jak byste mohli být osvobozeni. Ti, 
kdo zabíjejí krávy, jsou odsouzeni hnít v pekelných 
podmínkách tolik tisíc let, kolik má kráva chlupů na 
těle. Ve vašich písmech je mnoho chyb a klamných 
představ. Jejich sestavitelé neznali podstatu poznání, 
a tak uvedli přikázání, která jsou v rozporu s rozu-
mem a nemohou obstát.“

Když Kází vyslechl tyto výroky Šrí Čaitanji Mahá-
prabhua, byl ohromen a došla mu slova. Po řádném 
uvažování přijal porážku a promluvil následovně: 

„Můj drahý Nimáji Pandite, vše, co jsi řekl, je prav-
da. Naše písma se vyvinula teprve nedávno a nejsou 
ani logická, ani fi lozofi cká. Vím sice, že naše písma 
jsou plná výplodů představivosti a chybných myšle-
nek, ale protože jsem muslim, kvůli své společnosti 
je přijímám, přestože nejsou dostatečně podložená.“ 
Kází učinil závěr: „Úvahy a argumenty v písmech 
pojídačů masa nejsou příliš rozumné.“

Když to Šrí Čaitanja Maháprabhu slyšel, usmál se 
a zeptal se ho dále: „Můj drahý strýčku, rád bych 
se tě zeptal na další věc. Řekni mi prosím pravdu 
a nesnaž se Mne podvést. Ve tvém městě se neustále 
zpívá svaté jméno a hlasitá hudba, zpěv a tanec ni-
kdy nekončí. Jako muslimský starosta máš právo se 

postavit proti provádění hinduistických obřadů, ale 
ty je nyní nezakazuješ. Nechápu proč.“

Kází řekl: „Každý Ti říká Gaurahari, chtěl bych Tě 
také oslovit tímto jménem. Prosím slyš, ó Gauraha-
ri! Půjdeš-li se mnou do ústraní, vysvětlím Ti tam, 
jaký to má důvod.“

Pán odpověděl: „Všichni tito lidé jsou Mými dů-
věrnými společníky, takže můžeš hovořit zcela ote-
vřeně. Nemusíš z nich mít strach.“

Kází řekl: „Když jsem přišel do domu hinduistů, 
rozbil buben a zakázal společné zpívání, té noci se 
mi ve snu zjevil hrůzostrašný, hlasitě řvoucí lev s lid-
ským tělem a lví tváří. Ve spánku mi skočil na hruď, 
hrozivě se smál a skřípal zuby. Položil mi na hruď své 
drápy a vážným hlasem řekl: ,Teď ti roztrhnu hruď 
vejpůl za to, že jsi rozbil ten buben! Zakázal jsi spo-
lečné zpívání Mých jmen, a proto Tě musím zničit!‘ 
Hrozně jsem se ho bál, a tak jsem zavřel oči a třásl se 
strachy. Když ten lev viděl, jak jsem vyděšený, řekl: 

,Porazil jsem tě jen proto, abych ti dal za vyučenou, 
ale musím k tobě být milostivý. Protože jsi toho dne 
nenapáchal příliš velkou škodu, odpustil jsem ti 
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a nepřipravím tě o život. Jest-
li však něco takového uděláš 
ještě jednou, nebudu to tole-
rovat. Zabiju tě i s celou tvou 
rodinou a všemi pojídači 
masa.‘ Když to dořekl, zmizel, 
ale já jsem z Něho měl velký 
strach. Jen se podívej, jaké 
mám na hrudi škrábance od 
Jeho drápů.“

Jakmile Kází dovyprávěl, 
ukázal svou hruď. Všichni, 
kdo tam byli, ho slyšeli a vi-
děli i škrábance, a tak tomu 
úžasnému příběhu uvěřili. 
Kází pokračoval: „Nikomu 
jsem o tom neřekl, ale toho 
dne mne přišel navštívit je-
den z mých služebníků. Přišel 
ke mně a řekl: ,Když jsem šel, abych zastavil společ-
né zpívání, vyšlehly mi najednou do tváře plameny. 
Shořel mi celý plnovous a na tvářích jsem měl puchý-
ře.‘ Každý sluha, který tam šel, líčil to samé. Když 
jsem to viděl, měl jsem hrozný strach. Řekl jsem jim, 
aby už společnému zpívání nebránili a raději seděli 
doma. Jakmile se pojídači masa doslechli, že bude 
ve městě probíhat ničím nerušené společné zpívání, 
přišli si všichni stěžovat: ,Náboženství hinduistů se 
tu neomezeně rozmáhá. Neustále se tu ozývá volání 
Hari! Hari! Nic jiného neslyšíme.‘

Jeden pojídač masa řekl: ,Hinduisté opakují Kriš-
na, Krišna, smějí se, pláčou, tančí, zpívají, válejí se 
po zemi a potírají si těla prachem. Hinduisté křičí 
Hari, Hari a dělají velký rámus. Pokud to uslyší král 
(patásáha), zajisté tě potrestá.‘

Já jsem se těch javanů potom zeptal: ,Vím, že ti 
hinduisté mají ve zvyku pronášet Hari, Hari. Oni 
pronášejí Hari, protože je to jméno jejich Boha. Vy 
jste ale muslimové, pojídači masa. Proč tedy vy pro-
nášíte jméno hinduistického Boha?‘

Jeden pojídač masa řekl: ,Někdy si hinduisty dobí-
rám. Někteří z nich se jmenují Krišnadása a někteří 
Rámadása. Někteří z nich mají jméno Haridása. Ne-
ustále volají Hari, Hari, a tak jsem si myslel, že by 
chtěli někomu vykrást dům. Od té doby můj jazyk 
také stále opakuje Hari, Hari. Nechci to říkat, ale 
můj jazyk to přesto říká. Nevím, co mám dělat.‘

Další pojídač masa řekl: ,Pane, prosím poslouchej-
te. Od toho dne, kdy jsem si z některých hinduistů 

takto tropil žerty, můj jazyk opakuje Hare Krišna 
mantru a nemůže s tím přestat. Nevím, jaké mystic-
ké mantry a bylinné lektvary ti hinduisté znají.‘

Když jsem to vše vyslechl, poslal jsem všechny 
mléččhy domů. Tehdy za mnou přišlo pět až sedm 
nevěřících hinduistů. Tito hinduisté za mnou přišli 
a stěžovali si: ,Nimái Pandita porušil hinduistické 
náboženské zásady. Zavedl sankírtan, o kterém jsme 
nikdy z žádného písma neslyšeli. Když jsme celou 
noc vzhůru, abychom prováděli náboženské obřady 
pro uctívání Mangalačandí a Višahari, pak jsou hra 
na hudební nástroje, tanec a zpěv rozhodně správ-
né zvyky. Nimái Pandita byl dřív hodný chlapec, ale 
od té doby, co se vrátil z Gaji, se chová úplně jinak. 
Teď hlasitě zpívá různé písně, tleská, hraje na bubny 
a činelky, a tak dělá rámus, ze kterého nám zaléhá 
v uších. Nevíme, co jí, že Ho to přivádí k takovému 
šílenství. Tančí, zpívá, někdy se směje, pláče, padá, 
skáče do výšky a válí se po zemi. Všechny lidi už má-
lem pobláznil svým neustálým společným zpíváním. 
V noci nemůžeme vůbec spát a jsme stále vzhůru. 
Nyní se vzdal svého vlastního jména a představuje 
se pod jménem Gaurahari. Zkazil hinduistické ná-
boženské zásady a zavedl bezbožnost. Nyní Hare 
Krišna mahá-mantru znovu a znovu zpívají nižší 
třídy lidí. Za tuto hříšnou činnost se celé město Na-
vadvíp vylidní. Podle hinduistických písem je jméno 
Boha nejmocnější mantrou. Slyší-li však zpěv toho-
to jména každý, moc mantry se vytratí. Pane, ty jsi 
vládcem tohoto města. Ať hinduista, nebo muslim, 

Samádhi Čánd Kázího
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každý je pod tvou ochranou. Zavolej proto Nimáie 
Pandita a přinuť Ho prosím opustit město.‘

Vyslechl jsem jejich stížnosti a sladkými slovy 
jsem jim řekl: ,Jděte prosím domů a spolehněte se 
na to, že Nimáiovi Panditovi nedovolím, aby pokra-
čoval se svým hnutím Hare Krišna.‘

Vím, že Nárájana je Nejvyšším Bohem hinduistů, 
a myslím si, že Ty jsi ten samý Nárájana. Tak to cítím 
ve své mysli.“

Když Šrí Čaitanja Maháprabhu slyšel Kázího tak 
hezky mluvit, dotkl se ho a s úsměvem promluvil 
následovně: „To, že jsi svými ústy pronášel svaté 
jméno Krišny, učinilo hotový zázrak – odstranilo to 
následky za všechny tvoje hříšné činnosti. Nyní jsi 
úplně čistý. Jelikož jsi vyslovil tři svatá jména Pána: 
,Hari‘, ,Krišna‘ a ,Nárájana‘, jsi nepochybně ten nej-
požehnanější a nejzbožnější člověk.“

Když to Kází uslyšel, z očí mu vytryskly slzy. Oka-
mžitě se dotkl Pánových lotosových nohou a pronesl 
následující sladká slova: „Pouze díky Tvé milosti jsem 
zanechal svých nekalých úmyslů. Požehnej mi pro-
sím, aby moje oddanost byla vždy upřená na Tebe.“

Pán řekl: „Chtěl bych tě poprosit o jednu laskavost 
jako milodar. Musíš zaručit, že se toto sankírtanové 
hnutí nebude setkávat s odporem, alespoň v okrese 
Nadia.

Kází řekl: „Varuji všechny potomky, kteří se naro-
dí v mém rodě, aby se neopovážili klást odpor san-
kírtanovému hnutí.“

Jakmile to Pán uslyšel, se zpěvem „Hari! Hari!“ 
vstal. Všichni ostatní vaišnavové Ho následovali, 
také vstali a také zpívali svaté jméno. Šrí Čaitanja šel 
zpět, aby pokračoval v kírtanu, a Kází šel s velkou 
radostí s Ním. Pán Kázího požádal, aby šel zpátky 
domů. Potom se syn matky Šačí, neustále tančící, 
vrátil do svého domu.

To je příběh o Kázím a o tom, jak obdržel Pánovu 
milost. Každý, kdo ho poslouchá, je také osvobozen 
od všech přestupků.

Šrí Čaitanja-Čaritámrita, Ádi-lílá 17.121–226

Z bengálštiny do angličtiny přeložil Šríla Prabhupá-
da, do češtiny pak Punja Pálaka dás

Oslava zjevení
Pána Gaurángy

v sobotu 19. března 
v chrámu Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry 

v Lužcích

Program:
čtení o zábavách Nejvyššího Pána

nektarové bhajany
extatický harinám

abhišék - obřadní koupel Božstev
divadlo

lahodná hostina
program pro děti

společnost oddaných
a spousta zajímavých zážitků

Jste srdečně zváni, můžete s sebou přinést dárek 
pro Pána Gaurángu v podobě květin, ovoce, medu, 
oříšků nebo cokoliv jiného pro potěšení Božstev.
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Vánoční gejzír

Poslední tři roky se pravidelně 
23.12. na různých místech naše-
ho hlavního města objevuje jistá 
máslo-termální anomálie v podo-
bě gejzíru horké antihmoty, která 
vyvěrá vždy den před vánocemi 
ve vydatnosti několika desítek lit-
rů a kolemjdoucí si ji velmi rychle 
rozebírají.

Letos jsme tedy uvedli včas do 
pohotovosti naši hlídku tajné 
máslo-termální laboratoře a na-
řídili jí monitoring nejpravděpo-
dobnějších míst výskytu tohoto 
úkazu. Úkol zněl jasně. Odebrat 
vzorky, odhalit záhadu.

 Ze zkušeností z předchozích 
let se nám podařilo vypozorovat 
několik průvodních jevů, které 
předcházejí každoročně tomuto 
máslovému gejzíru. Také víme, že 
se vždy okolo pohybuje specifi cká 
skupinka osob, která by tajemství 
tohoto úkazu mohla znát. Letos 
jsme nasadili své zvědy na úřady 
městských obvodů a na základě 
různých indicií jsme v inkrimi-
novaný den monitorovali hlavně 
část Prahy 5 zvanou Anděl, kde 
v okolí synagogy dle našich zpra-
vodajů mělo dojít k události letos.

Od časného rána jsme sledo-
vali prostranství na Andělu. Vše 
vypadá „normálně“, lidé pobíhají 
s dárky z obchodu do obchodu. 
Z nedaleka se ozývají rány paliček 

o kapří hlavy. Všude zima a světla 
málo. 

Okolo 9:30 středoevropského 
času však v blízkosti synagogy 
zaparkovalo auto s podezřelým 
nákladem. Vystoupili dvě osoby, 
muž a žena okolo 30-ti let. Muž 
dohola ostříhaný, s pramenem 
vlasů na temeni hlavy, střední 
postavy, asi 180cm vysoký. Žena 
s hlavou zahalenou v čepici a s vý-
raznou tmavě rudou tečkou upro-
střed čela, mezi očima. Zaměřili 
jsme se na ně, protože se pohybo-
vali trochu jinak než ostatní lidé. 
Napjatě jsme sledovali, co se bude 
dít, a doufali, že se nám podaří 
poodhalit tajemství gejzíru.

Muž přecházel sem a tam podél 
zdi synagogy naproti obchodní-
mu centru Anděl a rozhlížel se 
kolem, jako by něco vyměřoval. 
Žena stála opodál a pohybova-

la rty, jako by s někým mluvi-
la, a jednu ruku měla zakrytou 
zvláštní rukavicí. Naše vzrušení 
sílilo, cítili jsme, že jsme na správ-
ném místě. Muž odešel do auta 
a vracel se s lopatou, se kterou 
začal odhazovat hromady zmrz-
lého sněhu u zdi synagogy, jako 
by znal přesně místo, odkud vá-
noční gejzír, jak jsme pracovně 
tuto anomálii nazvali, tento rok 
vyrazí.

Všimli jsme si soustředěnosti 
této dvojice, které jako by se ne-
týkal okolní shon předvánočních 
nákupů. S napětím jsme sledovali, 
jak muž, poté co odházel cca 4m 
široký pás sněhu, přináší dvě kozy 
svařené z rezavých železných tru-
bek a pokládá na ně dlouhé dveře, 
patrně z kuchyňské spíže. Žena 
stojící opodál neustále pohybují-
cí rty sundala atypickou rukavi-

Vasudéva Nandana dás reportáž
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ci z pravé ruky a přinesla z auta 
velké barevné látky, které začala 
připevňovat okolo provizorního 
stolu, patrně aby zakryla přesné 
místo, kde gejzír antihmoty pro-
razí hmotu. Srdce nám bušila a po 
těle přejelo mrazení, v tu chvíli 
jsme byli přesvědčeni, že jsme 
na správném místě a nespouštěli 
jsme z akce oči.

Lidé procházející okolo a z pro-
tilehlé zastávky začali pozoro-
vat, co že se na tom místě stane. 
Muž přinesl dvě velké desky, na 
kterých bylo velkým písmem na-

psáno spojení dvou neznámých 
slov, která zněla asi takto „DNES 
ZDARMA“. To vyvolalo u kolem-
jdoucích zájem. A také přesně, 
jak popisovali svědci tento úkaz 
z předešlých let, začala se nějak 
měnit atmosféra celého místa. 
Poprvé byla anomálie zazname-
nána přede dvěma lety na Zličíně 
na konečné metra. Podruhé, to 
bylo loni, zčistajasna gejzír vy-
tryskl poblíž nám. 14. října a nyní 
doufáme, že budeme na Andělu 
konečně očitými svědky této udá-

losti. Srovnávali jsme si s kolegou 
čas a v tom …….

Muž se sehnul pod stůl zakrytý 
látkou a nějakou dobu jsme ho 
neviděli. Najednou vytáhl zpod 
stolu velké nádoby. Hlavou nám 
letěly myšlenky rychlostí bles-
ku. Jsme u toho, podařilo se. Po 
odkrytí víka se z nádoby kouři-
lo. Úžasem jsme ani nedýchali 
a uviděli okamžitou změnu v ce-
lém okolí. Muž a žena obsluhují-
cí tento úkaz měli pusu od ucha 
k uchu, přesně jak to popisovali 
lidé z předešlých let. Kolemjdou-

cí procházeli okolo stolku, a jako 
by někteří byli přitaženi nezná-
mou silou. Na ostatní lidi dvoji-
ce volala a intenzivní gestikulací 
přiváděli kolemjdoucí ke stolku. 
Všichni odcházeli s mističkou pro 
nás zatím neznámé antihmoty. 
Pozorovali jsme, jak se jejich tvá-
ře po ochutnání rozzářily, jako by 
je samo slunce pohladilo. Mačkal 
jsem spoušť svého fotoaparátu 
jako o závod a ani jsem si nevšiml, 
že mám přepnuto na černobílé 
fotky.

Někteří lidé se vraceli, postávali 
opodál a sledovali, jak se chvíle-
mi tvoří fronta a bez jakéhokoliv 
omezení proudí tento nektar ven 
a zaplavuje část chodníku před 
synagogou. Vidíme, jak ho lidé 
odnášejí dál, a přestože se mezi 
sebou vůbec neznají a jsou sta-
vem i věkem rozdílní, nadšeně 
spolu hovoří a pokyvují hlavami.

Byli jsme jak u vytržení, ale 
naše vědecká povinnost nás vo-
lala k další části výzkumu. Mu-
síme získat vzorky. Nic takového 
jsme v životě neviděli a byli jsme 
k tomu místu velice přitahováni. 
Cítili jsme, že musí přijít chvíle, 
kdy si také půjdeme pro tento, 
pro nás zatím neznámý nektar. 
Cítili jsme jistý stud, snad i obavy.

Slezli jsme z naší pozorovatelny 
za komínem Obchodního Centra 
Anděl a nezadržitelně a spíš i ne-
ovladatelně jsme se přibližovali 
k místu. Potom to šlo vše ráz na 
ráz. Ocitli jsme se ve frontě, kte-
rá velice rychle postupovala, jako 
by nic jiného okolo neexistovalo. 
Ucítili jsme pro nás neznámou, 
velice příjemnou vůni. Muž vy-
světloval paní, která stála před 
námi a pojídala nektar, věci, na 
které se ptala, a rozzářená žena 
s tečkou uprostřed čela nám kaž-
dému podala misku se zlatavě na-
červenalou antihmotou s jahoda-
mi a lžičku. Promluvila směrem 
k nám ať nám chutná, ten zvuk 
jako by se dotkl našich srdcí.

Potom jsme ochutnali a kaž-
dá lžička této dobroty, která ne-
pochybně nebyla z našeho svě-
ta, smývala naše vnitřní napětí 
a obavy. Nemohli jsme ze sebe 
vydat jiné zvuky než MŇAM 
MŇAM MŇAM MŇAM ÁÁÁÁ 
MŇAM MŇAM jééééé MŇAM 
MŇAMMŇAM.

Vásudéva 
Nandana dás
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Úplně nás to dostalo, naše mise 
však neskončila. V nitru i po ce-
lém těle se nám rozléval příjem-
ný pocit. Chtěli jsme se dopátrat 
zdroje tohoto nektaru. Vraceli 
jsme se k tomu místu a viděli oko-
lo sebe, jak si lidé pochutnávají na 
té neuvěřitelné dobrotě.

Ve chvilce, kdy zrovna u výdeje 
dobroty nikdo nečekal, jsme se 
zeptali: „Co to vlastně je? Jak to? 
Co to má znamenat?“ A dozvědě-
li jsme se několik informací, po 
kterých jsme pátrali. 

Tento nektar se nazývá Prasá-
dam a pochází z Góvindy. Do-
zvěděli jsme se, že Osoby obslu-
hující tyto gejzíry štěstí jsou Hare 
Krišna služebníci služebníků 
služebníků Góvindy a ta lahodná 
antihmota, Prasádam, se jmenuje 
halva. Chtěli jsme vědět, jak něco 
takového získat. Ti lidé mluvili 
dokonce o celém oceánu nekta-
ru. Dostali jsme dvě knížečky, ze 
kterých se prý dozvíme víc a dali 
jsme malý příspěvek. Vypadalo to, 
že obsluhovat tyto gejzíry je ještě 
blaženější než pojídat jejich nek-
tar. Muž a žena za stolem se všim-
li našeho zájmu a nabídli nám, že 

příští rok jim můžeme s celou zá-
ležitostí pomoci.

Kývli jsme souhlasně, protože 
bychom rádi ochutnali něco víc, 
co se za celou akcí skrývá. Zdá-
lo se nám totiž, že ty dvě osoby 
obsluhující gejzír byly usměvavé, 
zářivé a šťastné více než lidé, kteří 
dobrotu pojídali. Velice rádi by-
chom tomu přišli na kloub a od-
halili pro vás hlubší tajemství to-
hoto vánočního rozdávání štěstí 
a oceánu nektaru, o kterém mlu-
vili. Myslíme si, že by to mohlo 
mít zásadní význam pro pokrok 
lidstva. 

Za nás za oba, vědecké pracov-
níky geologicko-fyzikálního ústa-
vu, můžu říci, že nás tento den 
v něčem změnil. Viděli jsme, jak 
80 litrů nektarové Prasádam-hal-
vy dokáže spojit lidi všech věků 
a kategorií. Dokáže změnit kou-
sek světa, i když malý a jenom na 
chvilku, ale ten zážitek si neseme 
v srdci, a když příště spatříme 
podobnou vrtnou plošinu, víme, 
co uděláme. Poběžíme tam. Jsme 
také přesvědčeni o tom, že kdy-
by lidé pojídali pouze tento nek-

tar, situace ve světě by se zlepšila 
o 100% :)

Proto jsme se rozhodli se do 
celé věci příští rok zapojit a po-
moci tomu, aby příští vánoce 
mohlo z různorodých vln oceánu 
nektaru vyšplouchnout dvojná-
sobné množství nektaru v růz-
ných podobách.

Kdybyste se chtěli i Vy příště 
nějakým způsobem zapojit, nebo 
se o celé záležitosti dozvědět více, 
neváhejte se obrátit na dvojici 
služebníků z naší fotodokumen-
tace, které patrně znáte lépe než 
my sami.

Hare Krišna
Prasádam Ki Džaj 
Šríla Prabhupáda Ki Džaj
Oceán nektaru Čaitanji Mahá-
prabhua Ki Džaj
Gaura bhakta vrinda Ki Džaj

PS: ten pozdrav nás naučili oni :)

Technické parametry gejzíru 
2011:
Zdroj: oceán nektaru
Vydatnost: 470 porcí / 4hod
Výtah s chemické analýzy: más-
lo, jahody, cukr, krupice, voda.
Teplota: vysoká

Pávaní dd
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První příznak Kali-jugy je bezcitné hromadné ma-
sakrování krav a býků degradovanými, nezodpověd-
nými osobami, které vystupují jako vůdci společnosti. 
Ve védské kultuře je kráva respektována jako jedna ze 
sedmi druhů matek. Býk představuje Dharmu, polobo-
ha náboženských zásad. Jeho čtyři nohy tvoří čistota, 
odříkání, pravdomluvnost a soucit. Zabíjet tato míru-
milovná zvířata, která jsou darem Boha lidstvu, je těžký 
hřích. V dnešní době je ale pojídání masa krav a býků 
známkou civilizované váženosti.

Jedení hovězího masa je ve většině zemí jakousi po-
dobou privilegia, očividná známka bohatství a vysoké-
ho postavení. Při srovnávání národů znázorňuje vstup 
do klubu zemí s touto výsadou moc a z geopolitického 
hlediska je stejně důležitý pro určení postavení daného 
národa ve světě jako počet tanků a lodí nebo vzrůst prů-
myslové výroby.

Vůdčí průmyslový národ na světě, Spojené státy, po-
ráží každých 24 hodin 100 000 krav. Každý týden si 91 
% amerických domácností zakoupí hovězí. Ray Kroc 
(1902–1984), jakýsi Henry Ford restauratérů speciali-
zujících se na hovězí maso, rozvinul řetězec prodejen 
hamburgerů McDonald’s do celosvětového impéria, 
které dnes zahrnuje 114 zemí. Kroc jednou pozna-
menal: „Víru v McDonald’s pokládám za srovnatel-
nou s náboženstvím… Aniž bych se tím chtěl jakkoliv 

dotknout Svaté 
Trojice, Koránu 
nebo Tóry, přes-
ně takto ji vidím.“ 
Ve Spojených 
státech velmi ob-
ratně postavil své 
restaurace blízko 
předměstských 
kostelů, protože 
jeho nejlukrativ-
nější klientelou 
byly právě rodiny 
vracející se z ne-
dělní pobožnosti. 
Velice trefně mů-

žeme tedy říci, že pan Kroc ukradl náboženství svato-
zář, kterou připevnil na zrůdnou hlavu bezcitného zla. 
Dnes navštěvuje měsíčně restaurace McDonald’s více 
Američanů než kolik jich v USA chodí do kostela.

Poskvrnění vraždou rozkládá jak tělo, tak morální 
vlastnosti člověka. Odborníci na zdraví upozorňují, že 
u pojídačů masa hrozí výrazně vyšší pravděpodobnost 
úmrtí z důvodu rakoviny a srdečních onemocnění než 
u vegetariánů. Každý rok promarní průmysl masa mi-
lióny tun obilí, které by mohly nakrmit chudé na celém 
světě. Tímto obilím zbytečně vykrmují hospodářská 
zvířata – která mohou žít právě tak dobře z pastvin – 
jen aby mohli zabijáci v bohatých zemích sklízet stále 
vyšší zisky.

Toto bezcitné a zákeřné zlo je jako plíživý stín, který 
zahaluje srdce člověka a narušuje mu jeho vnější vidění 
takovým způsobem, že tam, kde vyhladovělí vlkodlaci 
hltají ohořelé kusy masa své matky, vidí veselý rodinný 
oběd.

Bezcitné zlo je zlo způsobené na dálku; zlo zakryté 
vrstvami technologického a institucionálního hávu… Je 
to zlo, kterého se nemůžeme v důsledku jeho neosobní 
povahy dotknout… Tvrzení, že se někdo dopouští zla … 
jedením hamburgeru se může většině lidí zdát poněkud 
zvláštní až absurdní a směšné. A i když otevřeně a nevy-
vratitelně vysvětlíme pravý stav věcí a přesně vysleduje-
me stopu zla, pravděpodobně se ve společnosti nenajde 
více lidí, kteří pocítí stejné pobouření, jaké v nich vyvolá 
zmínka případů „žhavého“ zla – ozbrojené loupeže, zná-
silnění, nebo záměrného týrání sousedova psa.

V r. 1960 uvedla americká farmaceutická společnost 
Searle na trh antikoncepční pilulku. Tato událost vy-
volala celosvětovou „sexuální revoluci“. Odhaduje se, 
že dnes užívá tuto pilulku pravidelně 60 miliónů žen; 
a v průběhu svého života téměř 90 % západních žen 
občas holduje sexu s „ochranou“ antikoncepce. Po-
pravdě řečeno je to ale dosud nepřerušený lékařský ex-
periment na ženském těle. A jeho hrozivé účinky se do 
médií stěží dostanou. Laureát Nobelovy ceny Frederick 
Robbins ve svém projevu k shromáždění Amerického 
sdružení lékařských fakult (American Association of 
Medical Colleges) připustil (a omluvil) nebezpečí, kte-

Rozměry dobra a zla

Suhotra Svámíbrzy vyjde
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ré tento experiment představuje, slovy: „hrozba pře-
lidnění je tak vysoká, že budeme možná nuceni použít 
jisté techniky omezení porodnosti, které s sebou nesou 
závažné riziko pro individuální ženy.“ V padesátých 
letech 20. století byly takové ponuré předpovědi „hro-
zeb přelidnění“ v médiích stálicemi, ale dnes již vědci 
pozměnili svůj názor a připouštějí, že globální nárůst 
počtu lidí není sám o sobě pro civilizaci nebezpečný. 
Mezitím jsou však milióny žen neustále ohrožovány 
pilulkou.

Co že jim hrozí? Z védského hlediska hrozí lidem, 
kteří používají antikoncepci, že se znovu narodí do 

„třetího světa“ z důvodu porušení dharmy ve věci jag-
advaddhi, tj. zvyšování počtu obyvatel zbožným ro-
dinným životem. Někdo by mohl tvrdit, že dost dobře 
nelze od obyvatel západních zemí očekávat, že budou 
vnímat právě tuto hrozbu, jelikož povětšinou védskou 
dharmu neznají ani neuznávají. Ale slovo dharma se 
nepřekládá jako „nějaký nedůležitý souhrn pravidel, 
vymyšlený dávnými kněžími v jakési odlehlé zemi.“ 
Toto slovo ve skutečnosti znamená „přirozená vlast-
nost věci“. Nadměrné holdování sexu je zneužití lidské 
podoby, která představuje dveře k osvobození. Zneuži-
tí lidské podoby je adharma neboli sebezničení. Nemu-

síme čekat na další život, abychom chápali, že adharma 
je sebezničující. Zničení nás totiž trápí již nyní, v sou-
časném těle (adhyatmika), ve společnosti (adhibhauti-
ka) a v přírodě (adhidaivika).

Lékařská věda připouští, že tabletka zvyšuje vyhlíd-
ky ženy na nějaký handicap nebo i smrt v důsledku 
krevních sraženin, infarktů, rakoviny, kornatění tepen, 
vysokého krevního tlaku a dalších zdravotních potíží. 
Psychoterapeutka Sherril Sellman tvrdí, že „z dlouho-
dobého pohledu je účinek umělých změn hormonál-
ního a reproduktivního života žen špatnou předzvěstí 
pro zdraví nejen jich samotných, ale i jejich budoucích 
potomků“. Tento citát nám připomíná védskou před-
pověď, podle které v Kali-juze uvidíme ještě další úby-
tek lidské tělesné síly, propad tělesné výšky a zkrácení 
délky života. 

Přeložil bhakta Jarda Blažek. 

Kniha navazuje na již vydaná díla Podstata a stín 
a Transcendentální perzonalismus. 

Máte se na co těšit!



Suroviny:

3l nakrájených brambor, běžná 
velikost 
200ml cizrny 
500ml a více smetany 33%  
750ml čerstvého nastrouhaného 
kokosu (nebo sušený)
kudrnka 
5 čl mletých lískových oříšků 
(nebo bílého máku)
sůl (dle chuti)

Koření na masalu (směs)
3 čl celého koriandru 
2 čl indického kmínu (římský)
1 čl fenyklu 
1 čl černého celého pepře

Koření na povaření ve 
smetaně
3 bobkové listy

Koření na čóns
3 čl černého hořčičného semínka
čerstvé čili najemno nakrájené, 
dle chuti (můžeme i vynechat)
3 čl čerstvého strouhaného zázvo-
ru (nebo suchý)

Postup:
Přes noc namočíme cizrnu.
Uvaříme cizrnu (nejlépe v pa-

piňáku, je to rychlejší) a dáme 
péct či vařit brambory.

Potom připravujeme omáčku:
V jednom hrnci začneme va-

řit smetanu s bobkovým listem. 
Když se smetana cca 10min vaří, 
v druhém větším hrnci se silným 
dnem rozhřejeme ghí a vhodí-
me hořčičné semínko. Když je 
téměř vypraskané, přidáme na-
jemno nakrájené čili, za několik 
sekund strouhaný zázvor a chvi-
ličku smažíme. Potom přidáme 

nastrouhaný kokos, promícháme, 
ještě chvilku osmahneme (silně 
míchat, čerstvý se přichytává) a 
zalijeme smetanou s bobkovým 
listem. Krátce povaříme.

Koriandr, kmín, fenykl a pepř 
nasucho opražíme, až voní, a vše 
dohromady najemno nameleme.

Oříšky loupané nadrtíme, či 
nameleme najemno.

Uvařené či upečené brambory 
smícháme s omáčkou a uvařenou 
cizrnou. Přidáme suché umleté 
koření, oříšky, nasekanou kudrn-
ku, osolíme a důkladně promí-
cháme. Brambory i cizrna hodně 
sají tekutinu, tzn. že po chvilce 
přiléváme buď horkou smetanu, 
syrovátku, nebo vodu.

Nabídneme Šrí Kršnovi :)

Recept poskytl: 
Vasudéva Nandana dás

Brambory s cizrnou a kokosem 
ve smetaně

Uteklo Vám některé číslo Náma Hatty? Jednotlivá čísla od 10. do 14. ročníku Vám rádi zašleme 
do vyprodání zásob. Cena je 20 Kč za kus + poštovné.
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