
Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost.
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Slovenská republika

 
Zveme vás!
 na veřejný program v Góvindě,

Soukenická 27, každou středu 
v 18 hodin
 na nedělní hostinu v chrámu 

Lužce, začátek od 14 hodin
 na harinám po Praze 1

sraz u Obecního domu ve středu 
v 16 hodin, pátek v 17 a každou 1. 
sobotu v měsíci v 11 hodin

 
Příspěvky na vydávání časopisu 
můžete zasílat na adresu redakce 
nebo na konto chrámu.
Číslo konta: 2800101124/2010 
(do poznámky uveďte časopis)

Hare Krišna!

Máme za sebou Gaura Púrni-
mu a Ráma Návamí, a na dveře 
už klepe Nrisimha Čaturdaší. 
Pak přijde protivanovská extáze 
na letním náma-hatta táboře pl-
ném duchovních zážitků, který 
jistě přebije nezapomenutelná a 
rozjařená Ratha-játrá. 

Potom se půjde s voly slavná 
Pada-játrá, přijde oslava zjeve-
ní Pána Balarámy, nejkrásnější 
Džanmáštamí a hned další den 

oslava příchodu Šríly Prabhu-
pády… Rádháštamí, Kártik, 
Góvardhana púdžá, odchod Šrí-
ly Prabhupády, vánoční maratón, 
do toho Gíta Džajantí, sankírta-
nový festival, Advaita, Nitjánan-
da… A další rok bude za námi. 

V podstatě je to pořád stejné. 
To jen my, čím déle se snažíme 
praktikovat duchovní život, tím 
hlouběji se noříme do nektaru 
oddané služby. 

Nektar je stále hustší a hustší a 
sladší a sladší a my můžeme víc 

a víc realizovat dokonalost vědo-
mí Krišny…

Hodně inspirace a nadšení 
do oddané služby!

Vaše služebnice: Džalángí dd

PS: Díky, díky, díky všem, 
kteří přispěli na vydávání časo-
pisu. Největší příspěvek poslal 
bhakta Víťa – 4 500 Kč. To  je 
prostě úžasné! Ale i každá malá 
pomoc se počítá – bez Vás by 
to nešlo!

Česká republika
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„Ta opice mi ukradla botu.“
11. listopadu 1972, chrám Rádhá-Dámódara, 

Vrindávan, Indie

V té době Šríla Prabhupáda přebýval v pokoji na 
druhém patře chrámu Rádhá-Dámódara. Proč ne-
používal své obvyklé apartmá v přízemí, už dnes ne-
vím. Jeho pokoje na druhém patře vedly na velkou 
betonovou desku, která tvořila střechu jeho příbyt-
ku v prvním patře. Ve Vrindávanu je většina budov 
postavena z cihel a betonu, takže střechy obvykle 
tvoří plochý, hladký prostor, využívaný pro nejrůz-
nější účely.

Prabhupádův příbytek na druhém patře se skládal 
z obýváku a oddělené ložnice. V dalším pokoji byd-
leli jeho služebníci. Když se Prabhupáda nechával 
masírovat na terase před obývacím pokojem, jeho 
zlatavá pokožka namazaná hořčičným olejem se na 
slunci jen blýskala. Po masáži se přímo na tom místě 
na terase poléval z měděného vědra vodou, přiroze-
ně ohřátou sluncem. Nepotrpěl si na komfort.

Po koupeli se vracel do ložnice a oblékal si čisté 
oblečení, které jsem mu připravoval na lůžko. Toho 
dne bylo takové horko, že Prabhupáda měl jen dhótí, 
žádnou kurtu. 

Vešel do ložnice, aby se oblékl, ale neuplynulo ani 
pár minut, když jsem zaslechl jeho křik. Nechal jsem 
uklízení terasy a vrazil do jeho pokoje pootevřenými 
dveřmi. Vůbec jsem netušil, co se děje, ale ze zvyku 
jsem i v tom úprku složil poklonu. Šríla Prahupá-
da seděl za stolem. Když jsem chvatně zvedl a po-
hlédl na něj, mrštil po mě koulí tilaku. Byla velká 

asi jako golfový míček a Prahupáda ji napálil jako 
nějaký baseballový nadhazovač. Koule mi profi čela 
pár centimetrů kolem hlavy. Zděšením jsem úplně 
ztuhnul.

„Co se děje?“ vykoktal jsem.
„Ta opice mi ukradla botu,“ řekl Prabhupáda a uká-

zal směrem ke mně.
Otočil jsem se a koutkem oka ještě zahlédl jedno-

ho z vrindávanských chlupatých otrapů, jak zdrhá 
z pokoje i s Prabhupádovým sandálem.

O opice není v dhámu nouze. Věčně slídí po pytlí-
cích na korále, brýlích nebo jiných cenných věcech, 
které by mohly ukrást. Potom se je snaží směnit za 
něco k snědku. Dost se mi ulevilo, že můj Guru Ma-
hárádž hodil tilakem po opici, a ne po mně. Byl to 
dost zvláštní pocit, když mi ten tilak svištěl kolem 

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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hlavy. Ještě že můj duchovní učitel byl tak dovedný 
střelec. Opice se vyšvihla na střechu Prabhupádova 
obýváku a vyčkávala.

„Ta potvora mi sebrala sandál!“ řekl Prabhupáda. 
„Vezmi nějaké pamlsky a pojďme ven.“

Popadl jsem několik mléčných sladkostí ze skle-
něné nádoby nad Prabhupádovou knihovnou a vy-
kročil jsem za svým duchovním učitelem do nad-
cházejícího střetu. Šríla Prahupáda si nesl svoji hůl. 
Opice seděla na okraji střechy se sandálem v hubě 
a čekala, až začne vyjednávání.

Střecha byla o maličko výš, než kam se dalo dosáh-
nout, asi tak dva a půl metru nad terasou, kde jsme 
stáli. Šríla Prabhupáda začal vyskakovat a mávat holí 
nad hlavou, aby opici zastrašil. To, že je předmětem 
takové pozornosti, se opici očividně líbilo. Nevypa-
dala nijak vylekaně, ani že by trpěla obavami, že ji 
Prabhupáda o střevíc připraví. Začala sandálem má-
vat, aby nás trochu poškádlila. Šríla Prabupáda dál 
neúnavně vyskakoval s holí nad hlavou. „Ty opice 
jsou takové potvory,“ vzdychl si.

Aby nás opice ještě trochu vyhecovala, začala na 
nás dělat grimasy. Byl jsem ve strategii takového 
boje úplným nováčkem a musím přiznat, že to bylo 
velmi vzrušující. 

„Šrílo Prabhupádo,“ povídám, „co kdybych jí zku-
sil dát sladkost a sebrat ten sandál.“

„Dobrá, uvidíme jak to dopadne,“ odpověděl Prab-
hupáda.

Se svým neohroženým vůdcem po boku jsem opa-
trně zdvihl do výšky pamlsek s nadějí, že mi opice za 
něj kouzelný sandál vymění. Ale jak už to je opičí 
přirozenosti vlastní, opice se mě pokusila obelstít 
a schvátit sladkost, aniž by botu pustila. Zkusil jsem 
to tedy napodruhé. Zvedl jsem pamlsek a natáhl se 
po pantofl i. Opice jednou tlapkou začala podávat 
střevíc a druhou natahovala po pamlsku. V domně-
ní, že mám vyhráno, jsem polevil v ostražitosti. Příliš 
brzy jsem se chtěl před svým duchovním učitelem 
chlubit svými úspěchy. Pustil jsem pamlsek, ale opi-
ce bohužel nepustila sandál. K mému zármutku mě 
nepřítel takto připravil o tři pamlsky, aniž bych já 
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se k získání ztraceného pantofl e přiblížil byť o cen-
timetr. 

Pak začala opice s chutí žvýkat podpatek sandálu. 
Podařilo jí se servat z podpatku kus látky a potrhat 
ho zubama. Nezdálo se, že by Prabhupádu pohled 
na ničícího agresora bavil.

„Nech to být,“ řekl, „úplně ten sandál 
zničila.“

Jeho Božská Milost se vrátila do pokoje 
a připravovala se na oběd. Když jsem se 
vydal za ním, zahlédl jsem ještě, že opice 
sandál zahodila a utekla. Myslím, že po-
chopila, že jí bota už není k ničemu, když 
není k ničemu nám. Přesto jsem měl po-
cit, že by bylo dobré sandál sebrat. Zavo-
lal jsem tedy na Giríšu, Hajagrívova syna, 
a požádal jsem ho, aby po schodech vybě-
hl pro sandál na střechu. Giríšovi bylo asi 
deset let a byl velmi ochotný.

Pozoroval jsem zezdola, jak Giríša maže 
pro botu. Ve chvíli, kdy se pro ni shýbal, 
zjevila se znenadání tlupa zuřivých opic 
a zaútočila. Vyděšený chlapec začal křičet 
o pomoc: „Šrutakírti! Šrutakírti!“ Poleka-
ně jsem se rozhlédl, a když jsem uviděl poblíž ležící 
bambusovou hůl, hodil jsem mu ji na střechu. Sotva 
ji chlapec zvedl a začal s ní mávat, opice bleskově 
ustoupily. Giríša popadl střevíc a pádil po schodech 
dolů s opičími bestiemi v patách. 

Když mi dole pantofl i rytířsky předal, vzal jsem ji 
a nesl zpátky Prabhupádovi. Byly to jeho oblíbené 
sandály, které stále nosil, i když měl na výběr i jiné. 
Ukázal jsem mu potrhaný střevíc.

„Hleďme, to nevypadá tak zle,“ řekl Prabhupáda. 
„Sežeň nějaké lepidlo a zkus to spravit.“

Vzal jsem si sandál do svého pokoje a spravil ho 
podle svých nejlepších schopností. Pak jsem utíkal 
zpátky za Prabhupádou, složil poklonu a předvedl 
mu svůj řemeslný výtvor. Prabhupáda s úsměvem 
pokýval hlavou: „Výborně. Ještě se dají nosit.“

Dva týdny poté jsme přebývali v Hajdrabádu 
v domě pana Pithiho, zámožného celoživotního čle-
na hnutí. Jednoho dne pan Pithi zpozoroval Prabhu-
pádovy sandály. Vysvětlil jsem mu, co se přihodilo. 

„Velmi rád bych Prabhupádovi nabídl jiné sandále,“ 
řekl.

Řekl jsem, že je to podle mě skvělý nápad. Prabhu-
páda nové sandály laskavě přijal, ale později mi řekl: 

„Nemohu tyhle sandále nosit. Jsou vyrobené z kůže.“
Dál pak nosil ještě týdny své poškozené sandále, 

než jsme dorazili do jiného chrámu. Tam jsme kou-
pili Prabhupádovi sandále podle jeho gusta a on je 
vyměnil za ty staré. Ty potrhané sandály jsou nyní 
v domě Kirtirádže prabhua, v Alačui. Jsou vystavené 
ve skleněné skřínce jako klenot. 

Šrílo Prabhupádo, nedokážu dobře popsat tu zá-
vratnou radost, kterou jsem prožíval toho dne, kdy 
jste hrozil holí oné opici. Několik minut jsme v zemi 
Pána Krišny bojovali proti společnému nepříteli. Už 
nikdy se asi nebudu moci zúčastnit takových transcen-
dentálních zábav. Nikdy nezapomenu na ten zvláštní 
den, kdy jste mi na několik minut dovolil zapojit se do 
radostné hry ve Vrindávan Dhámu. Modlím se, aby 
vzpomínka na ten den pro mě zůstala stále živá.

Přeložil: Oldřich Janota
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Už se blíží! Pomalu, ale jistě!

Kasturí Maňdžarí déví dásíupoutávka

Zdá se vám, že léto je daleko? 
Že myslet teď na červenec je po-
někud předčasné? Ale už od zimy, 
neřkuli od minulého léta, připra-
vují oddaní jeden z největších 
festivalů v roce – Rathajátru Pána 
Džagannátha! 

Jedna věc je organizace, všech-
ny formální záležitosti, povolení, 
technické vybavení a tak dále, 
které se samozřejmě musí zajistit 
s dostatečným předstihem. Ale 
o nic méně důležitá je přípra-
va vnitřní, meditace, rozjímání 
o významu, důležitosti a sladkos-
ti této veskrze transcendentální 
události.

Znáte to taky? Když se na něco 
předem v mysli a srdci nepřipra-
vím, tak tím tak nějak prolítnu 
v kvalitě vášně a nevědomosti 
a už je to pryč a jaké to vlastně 
bylo? No, dobrý, jasně že dobrý... 
Ale takhle to nechci! Skutečně 

něco prožít znamená připravit 
se na to předem, dělat to s pl-
ným vědomím (neřkuli vědomím 
Krišny:)), aktivně se na tom podí-
let a pak teprve z toho můžu mít 
dobrý pocit a říct: Ano, opravdu 
to bylo úžasné! Tak to jsou mé 
myšlenky před nadcházející Ra-
tha-játrou. Když vidím, jak od-
daní už teď intenzivně plánují 

celou akci, inspiruje mě to taky 
se víc zapojit. A když vidím, že 
Pán Džagannáth je tak milostivý 
a začal ofi ciálně zaměstnávat ve 
svých Ratha-játrových službách 
i mou sestru, nestačím se divit 
Jeho přitažlivosti a moci! Džaj 

Džagannáth!

Během této velkolepé 
události je vskutku služ-
by dost pro každého! Ve 
skutečnosti je víc služby 
než oddaných (i „neodda-
ných“), kteří jí dělají. A čím 
víc nadšených oddaných 
(i „neoddaných“) se o ně-
jakou tu službu přihlásí, 
tím víc úžasných věcí pů-
jde podniknout, tím víc se 
může Ratha-játrá rozšířit 
a tím pestřejší a zajíma-
vější pro všechny duše 
bude, tím víc se podaří 
podmíněné bytosti upou-
tat zpět k Pánovým loto-
sovým nohám! 

Když člověk uvidí tako-
vou blaženou a různoro-
dou kulturu, zcela jistě to 

připoutá jeho mysl a srdce a třeba 
se trochu rozpomene, že tohle je 
jeho vlastní přirozená kultura, ne 
pokleslá pseudokultura v obleku 
s kravatou a s cigaretou v ruce... 
Takže kdokoli si chce zamluvit ně-
jakou větší či menší milost v po-
době služby na letošní Ratha-játře, 
nebojte se a ozvěte se na email: 
nila.madhava@gmail.com



číslo 2  ročník 15  NÁMA HATTA  7číslo 2  ročník 15  NÁMA HATTA  7

Šrí Krišnu můžeme vidět v jiných podobách Bož-
stva, ale okouzlující krása Džagannátha Svámího je 
jedinečná tím, že pouhý jeden pohled na Něj člově-
ka osvobozuje ode všeho utrpení a zaručuje dokona-
lost. V Padma Puráně říká Nárada Muni Prahládovi 
Maharádžovi, „Kdokoli, kdo vidí Pána Džagannátha, 
půjde do sídla Višnua – té jánti bhavanam višnóh.“

„Osoba, která zahlédne Džagannáthův festival 
Ratha-játrá a pak povstane, aby přijala Pána Dža-
gannátha, může ze svého těla smýt všechny druhy 
hříšných výsledků.“ (Brahmánda Purána)

„Ten, kdo vidí Pána Višnua, Šrí Krišnu nebo Pána 
Džagannátha na Jeho voze (ratha) zaručeně do-
sáhne osvobození a půjde do duchovního světa.“ 
(Padma Purána)

Šríla Prabhupáda jednou řekl, „Jen se snažte po-
chopit Džagannátha. Džagat znamená pohyblivý 
svět, gaččhati iti džagat. Sanskritské slovo gaččhati 
znamená to, co se pohybuje – všechny tyto plane-
ty, vesmír, slunce – všechno se hýbe, a my se hýbe-
me. Džagat-nátha, nátha znamená pán a vlastník. 
Proto Džagannátha znamená vlastník nebo pán 
všech těchto pohybů. A Balabhadra, Balaráma – bala 
znamená síla a ráma znamená požitek. Balaráma 
znamená ten, kdo vám dá duchovní sílu pro užívá-
ní si věčného blaženého života. Subhadra – su zna-
mená příznivá a bhadra znamená blaho. Subhadra, 
Džagannáth a Balaráma spojeni dohromady tu jsou 

proto, aby vás všechny vyzvedli zpět z vašich bídných 
životních podmínek. To je význam tohoto festivalu 
Ratha-játrá. Kdokoliv uvidí Džagannátha, Subhadru 
a Baladéva na voze, ten se pak už znovu nenarodí 
v tomto hmotném světě – rathéja vamanam drišta.“ 

Šríla Prabhupáda úžasně popsal vnitřní náladu 
Ratha-játry: „Když Šrímatí Rádhárání uviděla Kriš-
nu na Kurukšétře ve všem bohatství, řekla: ‚Můj dra-
hý Krišno, Ty jsi tu také; Já jsem tu také. Ale chybí 
Nám Vrindávan. Takže si přeji, abys šel se Mnou 
zpět do Vrindávanu a mohli jsme si užívat ve vrin-
dávanských lesích.‘ Festival Ratha-játrá je pro vaiš-
navy festival plný emocí. Pán Čaitanja nás učil, jak 
cítit odloučení od Boha. Pán Čaitanja nás nikdy ne-
učil, že viděl Boha, ale velice silně cítil odloučení od 
Boha. Kdokoli se účastní tohoto festivalu Ratha-játrá, 
postupně rozvine svou spící lásku ke Krišnovi.“ 

Duchovní festivaly jako Gaura púrnimá, Džan-
máštamí a Rádháštamí dodržujeme za účelem zvy-
šování Krišnova štěstí a poskytnutí spousty možnos-
tí ke službě pro všechny oddané. Šríla Prabhupáda 
učí, ať se účastníme duchovních festivalů, abychom 
zvýšili Krišnovu radost tím, že budeme Pánu a Jeho 
oddaným sloužit, že Ho budeme uctívat, a nadše-
ně zpívat a tančit pro Jeho potěšení. Když se Šríly 
Prabhupádovi ptali: „Jaký je smysl Ratha-játry,“ 
odpověděl: „Smyslem je vidět, jak si Krišna užívá.“

Zde je pár krásných výňatků o Pánově festivalu vozů 
z knihy Průvodce po Džagannáth Purí od Mahánidhiho Svámího:
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Rozhovor s Narakritim dásem, prezidentem 
chrámu v Lužcích a předsedou české 
národní rady ISKCONu

Po téměř dvaceti letech se Božstva a jejich 
oddaní přestěhovali do „svého.“ Otevírá se 
nová kapitola českého ISKCONu. Co bys k tomu 
chtěl říct?

Doufáme, že Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra 
a všichni Jejich služebníci, oddaní, jsou s novým 
místem spokojení. Ovšem, my pokračujeme 
a děláme stejné činnosti jako dříve, když jsme byli 
ve Zličíně. Přesto je pěkné, že chrámová místnost je 
dvakrát tak velká, že kuchyň je větší asi tak třikrát, že 
jsou lepší podmínky také pro púdžárís a tím pádem 
i pro Božstva, a že je to tady pěkné místo. Je to blízko 
dálnice, ale dálnice přitom není slyšet. A to spojení 
není tak špatné, protože je velice obtížné najít něco, 
co je o samotě v centru Prahy. Snažili jsme se najít 
něco, co je nejblíže Praze, ale na druhou stranu 
taky něco, co by odpovídalo chrámu. A Krišna nám 
milostivě dal možnost tady toho objektu, který je na 
vesnici velice atypický. Jen těžko najdeme budovu, 
která má šedesát, sedmdesát metrů… Nevidíme to 
jako konec, ale jako začátek. Nitái Navadvípačandra 
mají svůj vlastní pozemek a na něm svou chrámovou 
budovu a doufáme, že to budeme moci časem 
expandovat dál. To znamená větší chrám a řekněme 
expandovat kázání ve městě, v Praze.

Co by měl vlastně dělat chrám?
Prabhupáda říkal, že chrámy jsou velvyslanectvím 

duchovního světa. To znamená, aby každý, kdo sem 
přijde, mohl pocítit úlevu, atmosféru duchovního 
světa. Aby mohl vidět Božstva, aby měl možnost 
Božstvům sloužit, zpívat svaté jméno, přijmout 
tady prasádam a opravdu, jak bych řekl, vykoupat 
duši v blažené duchovní atmosféře za přítomnosti 
Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry, a také aby se setkal 
s oddanými a fi lozofi í a poznáním Šríly Prabhupády. 
Jednoduše, aby se tady mohli cítit spirituálně dobře 
a ochráněni.

Největší nápor je přes víkend, protože většina lidí 
pracuje, ale i během týdne se tady děje spousta čin-
ností, které se hlavně soustřeďují na Božstva, na Je-
jich uctívání. Tohle musí běžet. Jsme rádi, když sem 
přijdou návštěvy kdykoliv. I když v neděli máme ofi -
ciální program, tak přes týden je také možné kdyko-
liv přijít na prasádam, na daršan Božstev a být tady… 
alespoň chviličku strávit v tomto prostředí. Tohle je 
zásadní věc.

Rovněž bychom rádi za pomoci našich přátel 
a ostatních vybudovali další budovu na pozemku, 
kde by byli další prostory – mátádží ášram, pokoje 
pro hosty a eventuálně další místnosti. Takže i když 
tohle není velké, přesto by to časem mohlo mít velký 
potenciál. 

Chrám je také pěkná příležitost pro lidi, aby sem 
mohli přijít a strávit tu víkend nebo několik dnů 
i týdnů, a tak zažili plnohodnotný chrámový život 
počínaje brzkým vstáváním, mantrou, programem, 
službou, protože to je nejlepší způsob, jak se člo-
věk může naučit věci, které si potom může odnést 
domů.

Náma-hatta ve skutečnosti znamená, že se člo-
věk v chrámu naučí určité praktiky a pak ty stejné 
praktiky dělá doma a ze svého domova udělá další 
chrám. Když může. A když nemůže, může přijít a žít 
v chrámu s oddanými nebo v jejich blízkosti. V kaž-
dém případě centrálním bodem každého oddaného 
nebo člena hnutí pro vědomí Krišny, každého, kdo 
si chce být vědom Krišny, je a musí být vždycky 
Božstva. A Božstva mají být uctívaná podle princi-

Každý má stejnou zodpovědnost

Džalángí déví dásírozhovor
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pů a pravidel šáster, a tady jsou oddaní, kteří jsou 
řádně vycvičení a zkušení v tom, jak lidem pomoci 

– jak prakticky v každodenním životě dělat oddanou 
službu, se vším všudy, bez ohledu na to, kde pracují, 
co dělají a tak dále. Takže Krišna vědomí má v tom-
to smyslu velice široký záběr. 

Jakou máš vizi, že by se mohl vyvíjet ISKCON 
v Čechách a ve světě, a co ty by sis přál?

Chceme dokončit překlady knížek Šríly Prabhupá-
dy do češtiny, zvýšit rozdávání knížek tak, aby každá 
domácnost měla alespoň jeden komplet knížek Šríly 
Prabhupády. Umožnit co největšímu počtu lidí na-
vštívit chrám, přijímat Krišnův prasádam a sdružo-
vat se s oddanými, pomoci lidem, aby ve svém domě 
vytvořili Krišnův chrám, a přejeme si zvýšit počet 
oddaných žijících v ášramu. Chceme stovky odda-
ných žijících v chrámu a milióny dalších oddaných 
podporujících uctívání Božstev. To znamená spous-
tu aktivních brahmačárís, kteří chodí na sankírtan, 
s veny, na harinám párty a tak, a okolo milióny a mi-
lióny lidí, kteří praktikují Krišna vědomí ve svých 
místech, kdekoliv jsou.

Chrám znamená, že ústřední osobou jsou Božstva, 
která se milostivě zjevují proto, aby Je oddaní moh-
li uctívat. Ti, kteří žijí v ášramu v chrámu, slouží 
Božstvům podle principu paňčarátriki vidhi. Odda-
ní, kteří chrám navštěvují, mají příležitost pomoci 
s uctíváním Božstev svojí prací a penězi a účastnit 
se programu a přijímání prasádam. Prabhupáda sta-
novil, že management v ISKCONu se má zakládat 
na lásce a důvěře. Oddaní jeden druhému asistují ve 
službě Božstvům a šíření sankírtanové mise. 

A v rámci toho Prabhupáda také chtěl mít restau-
race nebo alespoň takové malé Hare Krišna bufety 
všude, v každém městě a ve větších městech několik 
restaurací. V Praze už máme tři, ale ostatní města 
zůstávají – Plzeň, Karlovy Vary, Ostrava, Brno… teď 
se otevřela nová restaurace Góvinda v Olomouci. To 
je skvělé, ale můžeme to rozšířit i dál. Třeba Krum-
lov a jít i do těch nejmenších míst, všude aby lidi 
měli možnost přijmout Krišnův prasádam.

Pak by bylo pěkné, aby lidi měli všude možnost 
někam přijít a zpívat svaté jméno s oddanými a číst 
Bhagavad-gítu a fi lozofi i. Chrámů můžeme mít pár 
v Čechách, ale takových středisek, jak to Prabhu-
páda vždycky nazýval, větších či menších, můžeme 
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mít tisíce a všude. Míst, kam lidé můžou přijít a mít 
možnost alespoň trošičku zakusit duchovní atmo-
sféru.

K tomu všemu je potřeba ve skutečnosti kázat, 
protože bez toho se nic nestane. Jak Šivaráma Svá-
mí říkal, Náma-Hatta neznamená, že se z toho stane 
společenský klub, uzavřená skupina lidí, kteří si jen 
mezi sebou povídají a něco dělají, ale neustálé úsilí, 
aby se přivedli další lidi a dala se jim příležitost, aby 
přišli do Krišna vědomí. A to neustálé úsilí tu musí 
být od každého, ať je někdo členem chrámu nebo 
žije doma. To je to, co udrží náš duchovní život.

Jinak my nemůžeme udržet v dnešním věku náš 
duchovní život jenom nějakou striktní sádhanou, 
kterou mimochodem ani nemáme. Naše jediná šan-
ce je v tom, že Krišna s námi bude spokojen tím, že 
chceme předat Krišna vědomí jiným. A mezitím se 
maximálně snažíme dělat tu sádhanu co nejlépe.

Pro lidi, kteří jsou doma a praktikují Krišna vědo-
mí, je velice dobré, aby čentovali ještě víc než 16 kol. 
Ne jen se postupně dostávat k šestnácti, ale udělat 
šestnáct a ještě víc. To je velice důležité. Neustále co 
nejvíc čentovat. A my bychom se měli snažit všem 
lidem co nejvíce pomoct v tom, jak Krišna vědomí 
praktikovat kdekoliv jsou.

Také by bylo pěkné, kdyby se farma rozvinula víc 
a víc a kdybychom v Praze nebo okolí mohli mít 
větší chrám. V opravdovém indickém stylu, ale to 

ještě uvidíme. Ty se ptáš jaká je moje vize. Moje vize 
je ta, jakou si přeje Krišna. A to co si Krišna přeje, 
nám někdy vyjeví a někdy ne. Ale v každém případě 
co vím, že si Krišna přeje pro mě i pro ostatní, je 
abychom se stali vědomými Krišny. Všechno ostat-
ní – jestli máme malý chrám nebo velký chrám, to 
není ve skutečnosti tak důležité. Nejdůležitější je, že 
máme lidi, kteří jsou si vědomí Krišny a kteří mají 
skutečně zájem o Krišna vědomí. Jak Šríla Prabhu-
páda říkal, je lepší mít prázdnou stáj než stáj plnou 
nemocných krav. Prabhupáda nedával tolik důraz 
na počet lidí, členů, ale kladl ho na počet Krišny si 
vědomých členů. Čím víc máme Krišny si vědomých 
členů včetně nás, tak je to lepší. Ale nám nezáleží na 
počtech, na zvyšování počtu členů za každou cenu, 
za cenu snižování standardů.

A co třeba celosvětově… Jestli by sis troufl  před-
stavit nějakou vizi, jak to bude s ISKCONem vy-
padat dál?

Já si netroufám celosvětově… já můžu jen opako-
vat, to co Prabhupáda skutečně chtěl, a to je mys-
lím dostačující vize. Jako v Chowpatty v chrámu, 
v jednom chrámu tam mají sto oddaných žijících 
full time a mají pět tisíc lidí okolo. To by bylo pěkné, 
kdyby to bylo takhle i u nás možné. My děláme co 
můžeme, fungujeme v menších počtech, ale tohle je 
přirozená proporce, která vždycky bude. Ale nikde 
by se Náma-Hatta neměla rozvíjet na úkor chrámu 
a chrámových oddaných a taky já osobně nemám 
rád slovo rozvíjet… co to znamená rozvíjet? To zna-
mená, že lidé se stávají Krišna si vědomými. Proto 
já osobně nedělám rozdíl mezi Náma-hattou a full 
time členy v chrámu, protože pro každého, kdo je 
zasvěcený, je ta zodpovědnost úplně stejná. Prabhu-
páda nedělal rozdíl, tak ani my nemusíme dělat roz-
díl. Každý má stejnou zodpovědnost, úplně stejnou. 
Čentovat, dodržovat zásady, dodržovat sádhanu 
a šířit Krišna vědomí maximálně podle své situace. 
Všichni mají stejný, velice jednoduchý program.

A co by sis ty osobně přál?
Přál bych si, aby Šríla Prabhupáda a můj duchovní 

mistr byli se mnou spokojení, a také se všemi odda-
nými, kteří svůj život obětují sankírtanové misi. 

Narakriti dás je žákem Bhaktivaibhavy Svámího. 
Ke hnutí se připojil v roce 1987. Je ženatý s Rása Bi-
hárí déví dásí.
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Přijď po Pánu 
Nrisimhadévovi...

Letos bylo opět na táboře skvě-
le, spousta nových realizací a zá-
žitků. Mátádží Jarmilka, která je 
maminkou jednoho oddaného, 
byla na táboře podruhé. Je to vel-
mi jemná a nesmělá dáma, a když 
mi svým bezelstným způsobem 
vyprávěla následující příběh, 
u kterého jsem doslova smíchy 
slzela (nevím, jestli vyzní tak ku-
riózně i napsaný, ale v jejím po-
dání byl úžasný :-)), hned jsem si 
říkala, že by se určitě líbil i ostat-
ním a inspiroval oddané, kteří 
ještě nejsou tak zběhlí ve službě 
Kršnovi. Jarmilce se do psaní ne-
chtělo, tak jsem se toho ujala já. 
Posuďte sami, co všechno může 
oddaný kromě duchovních reali-
zací zažít:

„No, já už jsem tady letos po-
druhé, takže jsem na všechno 
trochu zvyklejší, ale přeci jenom 
mám pořád pocit, že někde něco 
zkazím nebo při službě v kuchyni 
sáhnu na co nemám, zkrátka po-
řád si připadám, že dělám všech-
no špatně, že jsem ta „mentální“. 
Jako včera, přišla za mnou jedna 
mátádží a řekla mi, abych přišla 
po Pánu Nrisimhadévovi mazat 
do kuchyně rohlíky. Já přeci jen 
ty písně zatím tolik neznám, ale 
Pána Nrisimhadéva znám! Speci-
elně ta pasáž – tava kara kamala 
varé – se mi moc líbí,“ říká Jar-
milka dychtivě. „Ale jinak vždy 
stojím v pološeru mangala árati 
se zpěvníkem v ruce co nejblíže 
u kuchyně, kde je alespoň tro-

chu světla, a snažím se luštit slo-
va. Okolo mě všichni hlasitě vy-
zpěvují, takže si zase připadám, 
že nic neumím... Ale mně se to 
mangala moc líbí, všechny ty 
mantry…“ zjihne Jarmilka. „Tak 
to tak pěkně ubíhá, potom tam 
přišel mahárádž, myslím Dana-
vír Gósvámí a měl přednášku. Ta 
ti mě úplně zaujala a najednou 
koukám na hodinky, že už je 
8 hodin! Tak jsem vylítla, zas na 
mě všichni oddaní hledí, proč ru-
ším. Celá vyděšená jsem doběhla 
do chatky, vytáhla jsem šátek na 
hlavu, ale v tom rozrušení jsem 
si ho zavázala nějak moc těsně 
a ještě přes brýle, ale nebyl už 
čas to nějak řešit. Doběhnu celá 
splavená na zeleninu, tam nikde 
nikdo, tak vejdu do tej kuchyně. 
Tam byli nějací prabhus, tak jsem 
jen tak pípla, že jdu na ty rohlí-
ky, ale trochu pozdě, oni jen tak 
pokývli, většinou jsou jemnější 
než mátádžís.  Pak mi řekli „boty“, 
což jsem pochopila, že se jako do 
kuchyně nesmí chodit v normální 
obuvi. Tak jsem si je hned vyzula 
a v ponožkách hupla do tej kuchy-
ně, která byla plná vody, což jsem 
zjistila hned vzápětí, když mi na-
sákly vodou a připadala jsem si 
jako v bazénu. Na druhém konci 
kuchyně jsem konečně uviděla 
skupinku mátádžás, jak mažou ty 
rohlíky. Tak jsem tam šla a byla 
jsem ráda, že mi jedna udělala 

bhaktin Brigita Trachtová povídka
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Letní Náma Hatta tábor 
23. - 29. června 2011

Letošní týdenní pobyt v du-
chovním světě plný kírtanů a za-
jímavých přednášek o vědomí 
Krišny z různých úhlů pohledu 
proběhne jako již tradičně v re-
kreačním středisku Protivanov 
ve společnosti duchovních mis-
trů Danavíra Svámího, Trivikra-
ma Svámího, Kadamby Kánany 
Svámího, Mahádjuti Prabhua 
a dalších.

Strava bude vegetariánská 
(prasádam) – snídaně, obědy 
a večeře. 

Program je dobrovolný. Den 
začíná pro oddané ve 4:30 spo-
lečným zpíváním a potom je 
džapa meditace. Další část ran-
ního programu začíná v 7:00 
zpíváním a potom následuje 

přednáška. V 8:30 je snída-
ně. Dopoledne bývá zhru-
ba dvouhodinový seminář 
a odpoledne také. Ve 14:30 
je oběd. V 18:00 začíná ve-
černí program (společné 
zpívání Hare Krišna) a po-
tom je buď přednáška nebo 
divadlo, koncert či promí-
tání diapozitivů. Ve 20:30 
bývá večeře.

Doprava je po vlastní ose, 
tj. autem, na kole, vlakem 
či linkovým autobusem 
z Prostějova nebo z Bosko-
vic. Oba staví přímo u brá-
ny tábora. Tábor leží u silni-
ce č. 18, mezi Prostějovem 
a Boskovicemi, asi 1km od 
obce Protivanov.

Přihlašte se co nejdříve 
u Ašvahariho dáse z Čakry Lutotín 
mob. 603 95 84 47.

Čeká vás týden plný duchov-
ních zážitků a hlubokých reali-
zací. Týden, ze kterého budete 
po celý rok čerpat duchovní sílu 
a inspiraci.

místo vedle sebe. Omluvně jsem 
se usmála, ale zase tam nebyl nůž. 
Takže jsem se nesměle zeptala, 
kde nějaký najdu. Bylo mi ře-
čeno, že na tácu nebo v nádo-
bí. Když jsem si představila, jak 
bloudím tou kuchyní a hledám 
nějaký tác nebo kde to nádobí 
vůbec je a co při tom zas všech-
no provedu, tak jsem to vzdala. 
Vedle na stole jsem zahlédla ob-
rovský nůž na krájení chleba. 
Vůbec jsem neváhala, hned jsem 
ho vzala a celá šťastná začala ko-
nečně mazat ty poslední rohlíky! 
Z toho všeho mi bylo úplně horko, 
srdce mi bušilo a byla jsem ráda, 
že mě zespoda alespoň chladí 
ty nasáklé ponožky. Když jsme 

skončily, tak jsem běžela do chat-
ky, abych se převlékla. Sundám si 
mokré ponožky i kalhoty a chci si 
je pověsit na verandě. Když jsem 
tam vyšla, tak mě zase polilo hor-
ko, protože jsem si uvědomila, 
že nejsem zahalená. Rychle jsem 
zaběhla dovnitř, zabouchla za 
sebou dveře a s bušícím srdcem 
jsem přemýšlela, co ten den ještě 
provedu...

A pak ta chrámová místnost. 
Když někdy nestihnu přijít včas 
na přednášku, tak už dovnitř rad-
ši ani nejdu. Všude je spousta bot 
a představa, že nejdřív musím 
projít kolem prabhus, potom na 
mě všichni hledí, proč jdu pozdě, 
mě tak znejistí, že jdu raději na ve-

randu a poslouchám pod oknem,“ 
usměje se nesměle Jarmilka. 

Když jsem ji potkala v den 
odjezdu, měla pro mě ještě při-
chystaný příběh na závěr: „Před-
stav si, co se mi zase stalo. Měla 
jsem připravené takové kalhoty 
na cestu a nemůžu je nikde na-
jít. Už jsem všechno prohledala 
a pak mě napadlo, že jak jsem 
si je chystala na cestu, tak jsem 
je pečlivě složila, ale asi jsem je 
dala do poličky své spolubydlící. 
Ta už odjela včera večer, takže 
si je asi zabalila. Zkrátka jsem 
bez svých oblíbených kalhot. No 
nic, ale stejně se mi to moc líbilo, 
doufám, že budu zase moci přijet 
příští rok. Hare Kršna!“
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Prahláda uklidňuje Pána modlitbami

Ó můj Pane, Nejvyšší Osobnosti Božství, pů-
vodní duchovní mistře celého světa! Jak by pro 
Tebe, který řídíš dění ve vesmíru, mohlo být těž-
ké vysvobodit pokleslé duše, jež se Ti snaží od-
daně sloužit? Jsi přítelem celého trpícího lidstva, 
a vznešené osobnosti musí projevovat milost 
hlupákům. Proto předpokládám, že jistě projevíš 
svou bezpříčinnou milost lidem, jako jsme my, 
kteří Ti slouží.

VÝZNAM: Slova prija-džanán anusévatám nah 
zde vyjadřují, že Svrchovaný Pán, Nejvyšší Osob-
nost Božství, je velmi příznivě nakloněn oddaným, 
kteří jednají podle pokynů Jeho čistého oddaného. 
Jinými slovy, je třeba se stát služebníkem služebníka 
Pánova služebníka. Stát se služebníkem přímo není 
tak účinné jako sloužit Pánovu služebníku. To je po-
kyn Šrí Čaitanji Maháprabhua, který nám ukazuje, 
jak být gópí-bhartuh pada-kamalajór dása-dásánu-
dásah. Nikdo by neměl být pyšný na to, že se stal 
přímým služebníkem Nejvyšší Osobnosti Božství. 
Měli bychom raději vyhledat čistého oddaného, slu-
žebníka Pána, a sloužit jemu. Čím více se člověk stá-
vá služebníkem služebníka, tím je v oddané službě 
dokonalejší. 

To je také pokyn Bhagavad-gíty: évam parampará-
práptam imam rádžarišajó viduh. Porozumět vědě 
o Nejvyšší Osobnosti Božství lze pouze prostřed-
nictvím systému parampará. Šríla Naróttama dása 
Th ákura v této souvislosti říká: tándéra čarana sévi 
bhakta-sané vása – „Chci sloužit lotosovým nohám 
oddaných Pána a žít s oddanými.“ Džanamé džana-
mé haja, éi abhilása; po vzoru Naróttama dáse Th á-
kura bychom měli usilovat o to, abychom život za 
životem byli služebníky Pánových služebníků. A Šrí-
la Bhaktivinóda Th ákura zpívá: tumi ta´ thákura, tó-
mára kukura, balijá džánaha móré – „Ó můj pane, 
ó vaišnavo, prosím, považuj mě za svého psa.“ Je 
třeba se stát psem vaišnavy, čistého oddaného, a po-
kud se k čistému oddanému uchýlíme, může nám 
Krišnu velice snadno dát. Prahláda chce sloužit od-
danému, a proto se modlí kde Krišnovi: „Můj milý 
Pane, prosím, poskytni mi útočiště u svého drahého 

oddaného, abych mu mohl sloužit a tak Tě potěšit.“ 
Mad-bhakta-púdžábhjadhiká (ŠB 11.19.21) – Pán 
říká: „Sloužit Mému oddanému je lepší než se snažit 
o oddanou službu Mně.“

Dalším významným sdělením tohoto verše je, že 
Prahláda Mahárádža nechce mít z oddané služby 
prospěch sám, ale modlí se, abychom my všichni, 
pokleslé duše v tomto hmotném světě, mohli milostí 
Pána sloužit Jeho služebníkovi, a tak být vysvobo-
zeni. Pro Pána není nic těžkého udělit svou milost, 
a Prahláda Mahárádža tedy chce zachránit celý svět 
šířením vědomí Krišny.

Ó nejlepší z velkých osobností, vůbec se nebojím 
hmotné existence, neboť setrvávám plně pohrou-
žen v myšlenkách na Tvou slávu a Tvé činnosti, ať 

Šríla Prabhupáda Krišna kathá
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jsem kdekoliv. Mám pouze starost o hlupáky a da-
rebáky, kteří spřádají složité plány, jak dosáhnout 
hmotného štěstí a zajistit blaho svým rodinám, 
společnosti a zemi. Dělám si starost z lásky k nim.

VÝZNAM: Po celém světě připravuje každý vel-
ké plány, aby zmírnil utrpení hmotného světa, a to 
platí v přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Avšak 
bez ohledu na jejich pečlivě vypracované politické, 
společenské a kulturní plány jsou zde všichni nazvá-
ni hlupáky (vimúdha). V Bhagavad-gítě je řečeno, 
že hmotný svět je duhkálajam ašášvatam, dočasný 
a plný utrpení, ale tito hlupáci se ho snaží změnit na 
sukhálajam, místo plné štěstí. Nevědí totiž, jak vše 
řídí hmotná příroda, která jedná po svém.

prakritéh krijamánáni   gunaih karmáni sarvašah
ahankára-vimúdhátmá   kartáham iti manjaté

„Duše zmatená vlivem falešného ega se považuje 
za vykonavatele činností, které ve skutečnosti prová-
dějí tři kvality hmotné přírody.“ (Bg 3.27)

Hmotná příroda, která se v osobní podobě nazývá 
Durgá, má za úkol trestat démony. I když asurové, 
bezbožní démoni, bojují o přežití, jsou bezprostřed-
ně napadáni bohyní Durgou, která má deset rukou 
s různými zbraněmi k jejich potrestání. Veze se na 
svém lvu neboli na kvalitách vášně a nevědomosti. 
Všichni svádějí těžký boj, aby zvítězili nad kvalita-
mi vášně a nevědomosti a porazili hmotnou přírodu, 
ale přírodní zákony nakonec každého přemohou.

Mezi hmotným a duchovním světem protéká 
řeka jménem Vaitaraní, kterou musíme překonat, 

abychom se dostali na druhý břeh, do duchovního 
světa. To je velice obtížný úkol. V Bhagavad-gítě 
(7.14) Pán říká: daiví hjéšá guna-mají mama májá 
duratjajá – „Tuto Mou božskou energii, složenou ze 
tří kvalit hmotné přírody, je těžké překonat.“ Totéž 
slovo duratjaja, které znamená „velice obtížné“, je 
použito zde. Nikdo nemůže překonat přísné zákony 
hmotné přírody jinak než milostí Nejvyššího Pána. 
Materialisté se však přesto znovu a znovu snaží být 

šťastní v tomto hmotném světě, i když se jim 
žádný plán nepodaří uskutečnit. 

Proto jsou označeni slovem vimúdha, pr-
votřídní hlupáci. Pokud jde o Prahláda Mahá-
rádže, on sám nebyl vůbec nešťastný – přes-
tože byl v hmotném světě, byl si plně vědom 
Krišny. Ti, kdo si jsou vědomi Krišny a snaží 
se sloužit Pánu, nejsou nešťastní, zatímco ten, 
kdo vědomí Krišny nezačal rozvíjet a bojuje 
o přežití, je nejen hloupý, ale také vůbec není 
šťastný. Prahláda Mahárádža byl šťastný a ne-
šťastný zároveň. Prožíval štěstí a transcenden-
tální blaženost díky svému vědomí Krišny, ale 
současně se velice rmoutil pro hlupáky a da-
rebáky, kteří podrobně plánují, jak dosáhnout 
štěstí v tomto hmotném světě.
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Můj milý Pane Nrisimhadéve, vidím, že existu-
je skutečně mnoho světců, ale ti se zajímají pouze 
o vlastní vysvobození. Nestarají se o velká města 
a odcházejí do Himálaje či lesa meditovat, vázaní 
slibem mlčení (mauna-vrata). Nemají zájem osvo-
bozovat druhé. Pokud však jde o mě, nechci být 
osvobozený sám a opominout všechny ty ubohé 
hlupáky a darebáky. Vím, že nikdo nemůže být 
šťastný bez vědomí Krišny, bez přijetí útočiště 
u Tvých lotosových nohou, a proto je chci přivést 
zpátky pod ochranu Tvých lotosových nohou.

VÝZNAM: Toto je rozhodnutí vaišnavy, čistého 
oddaného Pána. Sám nemá žádné problémy ani 
v případě, že musí zůstat v tomto hmotném světě, 
protože jeho jedinou starostí je zůstat si vědom Kriš-
ny. Ten, kdo si je vědom Krišny, může jít dokonce 
do pekla a stále být šťastný. Prahláda Mahárádža 
proto řekl: naivódvidžé para duratjaja-vaitaranjáh 

– „Ó nejlepší z velkých osobností, vůbec se nebojím 
hmotné existence.“ Čistý oddaný není nešťastný 
v žádné situaci. To potvrzuje Šrímad-Bhágavatam 
(6.17.28):

nárájana-paráh sarvé   na kutaščana bibhjati
svargápavarga-narakéšv   api tuljártha-daršinah

„Oddaní, kteří jsou zaměstnáni výhradně oddanou 
službou Nejvyšší Osobnosti Božství, Nárájanovi, 
se nikdy nebojí žádných situací. Nebeské planety, 
osvobození a pekelné planety pro ně znamenají jed-
no a totéž, neboť je zajímá pouze služba Pánu.“

Pro oddaného je pobyt na nebeských nebo na 
pekelných planetách totéž, protože nežije v nebi 
ani v pekle, ale s Krišnou v duchovním světě. Kar-
mí a gjání tajemství úspěchu oddaného nechápou. 
Karmí se proto snaží být šťastní pomocí hmotných 
opatření a gjání si slibují štěstí od splynutí s Nejvyš-
ším. Oddaný se však o nic takového nezajímá. Nemá 
zájem o takzvanou meditaci v Himálaji či v lese. Za-
jímá se naopak o ty nejrušnější části světa, kde učí 
lidi rozvíjet vědomí Krišny. Za tímto účelem bylo 
hnutí pro vědomí Krišny založeno. Neučíme lidi 
meditovat na osamělém místě, jen aby mohli ukazo-
vat, jak jsou pokročilí, a být pyšní na svou takzvanou 
transcendentální meditaci, přestože se věnují poše-
tilým materialistickým činnostem všeho druhu. 

Vaišnava, jako je Prahláda Mahárádža, nemá zá-
jem o takový falešný duchovní pokrok. Spíše má zá-

jem poučit lidi o vědomí Krišny, neboť to jediné jim 
může pomoci ke štěstí. Prahláda Mahárádža jasně 
říká: nánjam tvad asja šaranam bhramató ´nupašjé – 

„Vím, že nikdo nemůže být šťastný bez vědomí Krišny, 
bez přijetí útočiště u Tvých lotosových nohou.“ Živá 
bytost putuje po vesmíru jeden život za druhým, ale 
milostí oddaného, služebníka Šrí Čaitanji Mahá-
prabhua, může získat klíč k vědomí Krišny a pak být 
nejen šťastná v tomto světě, ale také se vrátit domů, 
zpátky k Bohu. To je skutečný cíl života. 

Členové hnutí pro vědomí Krišny se vůbec neza-
jímají o takzvanou meditaci v Himálaji nebo v lese, 
jejímž cílem je pouze získat si obdiv ostatních, ani 
nemají zájem otevírat mnoho škol jógy a meditace 
ve velkoměstech. Každý člen hnutí pro vědomí Kriš-
ny chce raději chodit ode dveří ke dveřím a snažit se 
přesvědčit lidi o učení Bhagavad-gíty takové, jaká je, 
učení Pána Čaitanji. To je účelem hnutí Hare Krišna. 
Jeho členové musí být pevně přesvědčeni o tom, že 
bez Krišny nemůže být nikdo šťastný. Ti, kdo si jsou 
vědomi Krišny, se proto vyhýbají všem nepravým 
spiritualistům, transcendentalistům, meditátorům, 
fi lozofům a fi lantropům.

(Šrímad Bhágavatam, 7. 9. 42 až 44)
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novinky.hk
Bhaktin Mirka, která slouží v pe-
kárně Nitáj, byla během své pout-
ní cesty zasvěcena v posvátném 
dhámu Šrímad Májápur. Její du-
chovní mistr Bhaktivaibhava Svá-
mí ji dal duchovní jméno Mádha-
va Prija déví dásí. Blahopřejeme!

Po celém světě proběhli velkole-
pé oslavy dne zjevení Šrí Čaitanji 
Maháprabhua. Od Jeho příchodu 
v bengálském Navadvípu v Jó-
gapitu pod nímovým stromem 
uplynulo letos 525 let. Stovky 
a tisíce oddaných po celém světě 
si připomenuly významný předěl 
v dějinách lidstva, kdy Šrí Krišna 
samotný sestoupil, aby pomocí 
svých svatých jmen osvobodil 
podmíněné živé bytosti tonou-
cí v oceánu hmotného utrpení 
a iluze.
 
Chrám v Lužcích poctil na něko-
lik dnů svou návštěvou Mahádjuti 
Prabhu. Vzácný host z Anglie, 
žák Šríly Prabhupády, se podělil 

o své hluboké realizace na pravi-
delných ranních přednáškách ze 
Šrímad-Bhágavatamu, na nedělní 
přednášce z Bhagavad-gíty pro 
hosty a na středečním programu 
v Góvindě.
 
Byla otevřena nová restaurace 
ISKCONu v Olomouci. Jejího 
slavnostního otevření se mimo 
jiné účastnil zástupce GBC pro 
Českou republiku Bhaktivaibhava 
Svámí. Další místo, kde se ve vel-
kém rozdává prasádam, je projek-
tem lutotínského střediska Čakra 
pod vedením žáka Bhaktivaibhavy 
Svámího Ašvahariho dáse. Dou-
fejme, že lahodná krmě v podobě 
sabdží, čatný, pakor, halvy, samóz, 

koft , sladkých kuliček a mnoha 
dalších nadchne v tomto městě 
plném studentů hodně lidí a při-
láká je i k hluboké a moudré fi lo-
zofi i véd.

bhaktin Nitja Maňdžarí a bhaktin 
Páliní v divadelní hře Zlatý úplněk

Džalángí déví dásíaktuality
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Pražská restaurace Góvinda 
v Soukenické ulici začala dodávat 
dobře známé sušenky Gópináth 
do škol. Člověk, který se stará 
o zdravé a dobré svačinky školá-
ků si v Ústí nad Labem vzal od 
Páridžáty déví dási balíček této 
báječné datlové pochoutky a po 
ochutnání a zjištění jejího velice 
zdravého složení se rozhodl dě-
tem Gópináthy – jídlo pro duši – 
dopřávat v hojné míře.

Oddaní z obou restaurací Góvin-
da a z Balaráma se účastnili ca-
teringu na slavnostním večírku 
pořádaném u příležitosti vyhlašo-
vání cen České fi lmové a televizní 
akademie Český lev. Je to již po-
jedenácté. Prezident ČFTA Petr 
Vachler, zarytý vegetarián, si stále 
stojí za svým. „Na večírek mrt-
voly nepatří!“ A tak mohly opět 
desítky a stovky celebrit ochut-
nat Krišnovo prasádam. „Cokoliv 
dělá velký člověk, dělají pak i oby-
čejní lidé. Celý svět následuje vzor, 
který svým příkladem stanoví.“ 
(Bhagavad-gítá 3.21)

Oddaní rovněž rozdávali prasá-
dam na festivalu dokumentárních 
fi lmů s tématikou lidských práv 
Jeden svět, který se konal v Goe-
the Institutu, a na festivalech hle-
dačů duchovních cest a zdravého 
životního stylu Ezotera a Minerva. 
Po celý rok jsou oddaní nedílnou 
součástí desítek hudebních festi-
valů po celé republice. S každou 
rozdanou porcí prasádam se očiš-
ťuje vědomí lidí a roste naděje, že 

vědomí Krišny se bude šířit dál 
a dál jako požár.

Sankírtanoví oddaní uspořá-
dali Gaura Púrnimá transcen-
dentální maratón v rozdávání 
knížek Šríly Prabhupády a jídla 
pro duši, balíčků prasádam. Pro 
potěšení Božstev Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandry oddaní roz-
dali celkem 18 mahá velkých 
knížek, 284 velkých, 24 střed-
ních, 125 malých knížek a 538 
časopisů (což dohromady čítá 417 
bodů) a 3065 balíčků prasádam. 
V rozdávání knížek si nejlépe ved-
li Mahášringa dás a Vaijásaki dás 
(oba se umístili na prvním místě), 
v rozdávání prasádam pak bhak-
ta Tomáš z Lutotína. Tato služba 
předávání transcendentálního 
poznání ostatním Krišnu těší nej-
více a ti, kteří jsou v ní zapojeni, 
jsou Mu nejdražší. Sankírtan ja-
gja kí džaj!

Je nejvyšší čas přihlásit se na 
bhakta program (u Rádha-kanta 
dáse, 605 700 873). Je to ten nej-
lepší způsob, jak se do hloubky 
pohroužit do nektaru oddané 
služby. Poznáte netušené – jak 
o vědomí Krišny a bhakti-józe, 
tak i o vás samotných. Zažijete 
nezapomenutelné léto plné kír-
tanu, harinámů, džapy, služby, 
společnosti oddaných i Božstev. 
Uvědomíte si dosud nepoznané 
souvislosti o vašem vztahu ke 
Krišnovi. Vnoříte se do vědo-
mí Boha i nitra vlastního srdce. 
Posunete se o tolik dál, že byste 
tomu nikdy předtím neuvěřili. 
Nikdy na to nezapomenete a ni-
kdy nebudete litovat!

Chrámoví oddaní dokončili 
hlavní vstup do chrámové míst-
nosti, zasadili okna a rozebrali 
lešení, takže hromady bot, tak 

Vaijásaki dás

Mahášringa dás
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typické pro všechny iskconské 
chrámy, se už nehromadí před 
púdžárím a kuchyní, ale pěkně 
spořádaně tam, kde mají. Sehra-
ná parta ve složení ParamaHamsa 
dás, Vainátéja dás, bhakta David 
a bhakta Jirka se zatím jen roze-
hřívá, čekají ji velké věci – to až 
se na jaře pustí do nového domku, 
kde bude mátádží ášram, pokoje 
pro hosty a například i knihovna.

Koncem března proběhl domácí 
program v Srnojedech u Pardu-
bic u bhakty Zdeňka a veřejný 
program v neratovické čajovně 
bhakty Dana. Podobné programy 
v místě bydliště oddaných, kteří 
to nemají do chrámu právě blízko 
a z nějakého důvodu tuto situa-
ci nemohou změnit, jsou velice 
důležité a příznivé pro utužování 
vztahů mezi oddaných, kteří tam 

žijí, a pro posilování jejich vědo-
mí Krišny i odhodlání do prakti-
kování bhakti jógy. Příště může 
být podobný program také u vás!

Letošní Pada-játrá, letní mírový 
pochod od vesnice k vesnici, by 
měla začít tři dny po pražské Ra-
tha-játře. Bude trvat zhruba dva až 
tři týdny a putovat se bude v okolí 
Brna. Z původní legendární dvo-
jici volů Bály a Rámy už na cestu 
letos nevyrazí ani zbývající Bála. 
Má prý těžkosti udržet se ve sto-
je (už mu táhne na dvacátý rok), 
a tak k jeho mladšímu parťákovi 
Nandovi musí Paramahamsa dás 
vycvičit nového tahouna. 

Na velikonoce do Čech dorazí 
Priti Vardhana dás. Je učitelem 
v májápurské gurukule a žákem 
Bhakti Vidja Púrny Mahárádže. 

Pochází z Čech a již téměř dva-
cet let žije na svatém dhámu. Od 
20. do 25. 4. by měl být na farmě 
Krišnův dvůr. V úterý 26.4. bude 
přednášet ze Šrímad Bhágavata-
mu na ranním programu v chrá-
mu v Lužcích. Po celý den tu pak 
bude k dispozici k osobním kon-
zultacím oddaných a večer bude 
mluvit na semináři o Védském 
vzdělávání v restauraci Góvin-
da (Soukenická 27), který začíná 
v 18.00 hodin.

Šrí Nrisimha Džaj Nrisimha Džaj Džaj Nrisimha
Prahládéša Džaja Padma Mukha Padma Bringa

Nrisimha čaturdaší

Oslava zjevení Pána Nrisimhadévy
v pondělí 16. května 2011

v chrámu Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry
v Lužcích u Berouna

Program:
Čtení o zábavách Nejvyššího Pána

Nektarové bhadžany a kírtan
Lahodná hostina

Společnost oddaných
Hluboké duchovní zážitky

Spousty oddané služby

Jste srdečně zváni!
... můžete sebou přinést dárek pro Božstva 
v podobě květin, ovoce, zeleniny, medu, ořechů, 
olejů a čehokoliv pěkného pro Jejich potěšení… 

(půst do setmění)

Priti Vardhana dás
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ŽIVOT V HMOTNÉM SVĚTĚ

Westwood

Je pátek večer, 9. června 1970, jsem v západní části Los 
Angeles, která se nazývá Westwood Village, nedaleko 
areálu ohromné Kalifornské university v Los Angeles 
(UCLA). Jsem rád, že mám semestr za sebou. Zapar-
kuji svůj nový mustang-kabriolet a vykročím do tep-
lého letního ovzduší. V dohledu prozatím nejsou vidět 
žádní lidé, ale tam nahoře bude hodně rozjařených 
studentů.

Je 7:15 a moje kapela dnes v noci nehraje. Zpívám si 
Hey Jude a míjím zmrzlinový salónek ztichlé italské 
restaurace, malou alej a podivné malé kino, které se 
specializuje na zahraniční fi lmy. Zdá se mi, že slyším 
někoho volat tiše mé jméno. Koukám, ale nikdo není 
nablízku; musel to být omyl, „A tak půjdu dál“. 

Zase slyším své jméno. Tentokrát mé oči zaostří na 
jediný možný zdroj tohoto zvuku – holohlavého mla-
dého muže s brýlemi, oblečeného do broskvově zbar-
veného hábitu a sandálů, má nějakou bílou značkou na 
čele a v ruce drží časopis.

Tento mladý muž, který, jak se zdá, zná moje jméno, 
se na mě usmívá. Zaraženě se ptám: „Ano?“ Stále se 
usmívá a ptá se mě: „Nepoznáváš mě?“ Přiblížím se, 
abych lépe viděl, a jsem šokován.
 „Beard! Bearde, jsi to ty?“ vyhrknu
 „Jo, jsem to já,“ říká s klidem.

Jeho pravé jméno je Bob Searight; Beard je přezdívka, 
kterou dostal během své volejbalové kariéry v UCLA 
díky svým ke sportovaní neobvykle dlouhým černým 
vousům. Dva roky je mým starším kolegou, který se 
minulý podzim dopracoval k inženýrskému akade-
mickému titulu. Předtím navštěvoval Střední školu 
v Palisades. Pamatuji si Boba jako příjemného, jemně 
se vyjadřujícího člověka. Je hubené postavy vysoký 
okolo 175cm.

Ačkoliv jsem s Beardem po celý rok nemluvil, před 
šesti měsíci jsem ho míjel, když jsem jel dolů na Ma-
libu Beach. Tou dobou byl ještě zarostlý a dlouhovlasý 
a užíval si se dvěmi atraktivními mladými přítelkyně-
mi. Když poprvé tuto noc vidím jeho tvář bez vousů 
a hlavu bez vlasů, stěží ho poznávám. Zkouším mluvit 
taktně, ale jsem tak překvapený, že své otázky chrlím 
bez obalu. 

„Co jsi dělal, co se to s tebou stalo?“
Odpovídá mi klidně. „Stal jsem se oddaným Hare Kriš-
na.“

„Můj Bože, nemůžu tomu uvěřit! A proč jsi to udělal?“

Následovníky Hare Krišna jsem v životě viděl pouze 
dvakrát, pokaždé když jsem měl rande v Hollywoodu. 
Podivní, vyzáblí kluci, trochu bázliví a zároveň odváza-
ní, když v kruhu naplněném kouřem z vonných tyčinek 
tančili a hráli na mosazné činelky a oboustranné bub-

Jeho Božská milost

Danavír Gósvámí  brzy vyjde
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ny. Při těchto příležitostech jsem většinou jen vtipko-
val. Tyčinky byly dráždivé, ale nikdo ke mně nikdy ne-
přistoupil, a tak jsem neměl dojem, že by se pokoušeli 
rozmnožit své řady, právě naopak, zdáli se být tak plně 
pohrouženi do toho, co dělali, až jsem se domníval, že 
se dostali do rauše vlivem nějakých drog. 

Také jsem slyšel píseň Hare Krišna, kterou zpívali 
umělci v populárním rockovém muzikálu Vlasy. Ač-
koliv nejsem fascinován Indií, východními nábožen-
stvími nebo meditací, tohle náhodné setkání s Bobem 
zcela jistě upoutalo můj zájem, buď jako příležitost za-
chránit svedeného přítele, nebo jako možnost rozšířit 
si kulturní obzory.

„Co se stalo s tvými vlasy a vousy?“
Bob odpovídá na mé otázky mírným, klidným způso-
bem a po celou dobu se pokojně usmívá.

„S hnutím jsem přišel do styku před třemi měsíci a na-
šel jsem dokonalost života, kterou všichni hledáme, 
úplný mír, konečné štěstí, lásku ke Krišnovi, Nejvyšší 
Osobnosti Božství.“

Ačkoliv jsem již dříve slyšel o Znovuzrozených v Kristu, 
toto setkání bylo první v mém životě, kdy jsem zažíval 
přímý zážitek s přítelem či příbuzným, který nábožen-
sky konvertoval. Bob je teď úplně jiný, znovuzrozený 
Krišňák. Jakožto osoba bez víry si myslím, že Bůh mož-
ná existuje a možná ne, ale je těžké to dokázat. Jako 
kluka mě bavilo poslouchat biblické příběhy v nedělní 
škole a na střední škole se mi obyčejně líbilo, když sbo-
ry vysokých škol nacvičily Brahmsův Requiem, ale ur-

čitě jsem si nevychutnával pře-
vlékání k nedělní bohoslužbě, 
naslouchání kázání nebo po-
klekávání v tmavých kostelech. 
Buď jak buď, možná je setkání 
s Bobem na tomto místě dost 
neuvěřitelné, ale svůj názor na 
tyhle věci měnit nemíním.

„To je všechno hezké, žes našel 
Boha nebo Krišnu, ale proč jsi 
tak drasticky změnil své oble-
čení a vzhled?“ Odpovídá, že 
se změnil tak, aby svými činy 
těšil Krišnu. Obléká se jedno-
duše a čistě, aby potěšil Krišnu. 
Oholená hlava znamená stav 
odříkání.

ZŘÍKÁNÍ SE ČEHO?

„Zříkání se čeho? Co to znamená? Čeho ses zřekl?“
Vysvětluje, že se zřekl jedení masa. „Zvířata mají také 
své pocity,“ říká, „a duchovní osoba by měla být laska-
vá ke všem živým bytostem. Proč by člověk měl zabíjet 
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zvířata a jíst je, zapříčiňovat tak jejich velké utrpení 
jen proto, aby uspokojil své chutě. Všechno co jíme, 
bychom měli nejdřív nabídnout Pánu Krišnovi, který 
všechno stvořil a který nepřijímá zvířecí maso k jídlu.

Po nějaké chvíli našeho rozhovoru jsem alespoň teore-
ticky přistoupil na jeho logiku, že soucit se zvířaty dává 
smysl, asi zřejmě víc než jejich požívání.

„OK, co dál?“

Říká: „Zdržujeme se požívání čehokoli omamného, je-
likož potřebujeme mít čistou hlavu, abychom porozu-
měli Absolutní Pravdě. Požívání omamných látek ještě 
víc mate duši, která je již tak plná iluzí, do dalšího sně-
ní a poklesnutí.“

Ačkoliv jsem konzumentem pár běžných amerických 
omamných látek, uznávám, že takové jednání působí 
škodlivě a je přinejlepším jen dočasným rozptýlením 
pro lidi, kteří se pokoušejí hledat nějakou úlevu před 
úzkostí. 

ŽÁDNÝ NEDOVOLENÝ SEX

„OK, čeho se zříkáš dál?“
„Nedovoleného sexu,“ odpovídá. Shodnout se na de-
fi nici nedovoleného sexu nám zabírá několik minut, 
jedná se o sex, který je mimo manželství anebo dokon-
ce mimo účely plození dětí. Nemohu uvěřit, že toho 
dosáhl.

„To je nemožné, to nemůžeš zvládnout. Nikdo to nemů-
že zvládnout, a zvlášť někdo, jako jsi ty.“

„Ne, je to možné. Ve skutečnosti jsem se teď stal studen-
tem v celibátu a plně jsem se vzdal styku se ženami.“
Stojí tady velmi mladý, dobře vypadající muž (podobá 
se Paulu McCartneymu), který měl ještě donedávna 
rád ženskou společnost, a já se prostě zdráhám uvěřit, 
že se tak drasticky změnil! Zároveň však nemohu říct, 
že by byl šprýmař nebo lhář. Necháváme na chvíli stra-
nou spornou otázku, jestli se zřekl či nezřekl sexu. Sto-
jím si za tím, že přitažlivost k druhému pohlaví je něco 
velmi, velmi hlubokého, z čeho máme všichni potěšení. 

„Co je na tom špatného?“
Bob vědeckým způsobem vysvětluje mylné ztotožňo-
vání se s tělem, klamným hmotným požitkem, mluví 
o karmě a o zvráceném odrazu duchovních činností 
atd., atd. V duchu přemítám: „ Tak tohle není cesta pro 
mne.“ 

Až do téhle doby byl náš rozhovor příjemný. Fakt, že 
Bob nejí maso a nepožívá žádné opojné látky, mě ne-
vyvádí z míry ani nemění můj způsob myšlení. Znám 
přátele a příbuzné, kteří jsou vegetariáni, nebo ty, kte-
ří abstinují. Jejich přednosti pro mě jednoduše nejsou 
podstatné. Myslím, že jsem se vždy nevědomky rozchá-
zel s mnichy, kněžími a jeptiškami jako s blázny nebo 
pobloudilci. Určitě mě ještě nikdo z nich nekonfronto-
val s tak odvážným tvrzením, že sex je nesprávný a bez-
významný – můj přítel Bob mi začíná dělat starosti.
Vracím se zpět do útoku.

„Tak dobře, copak jste tam všichni homosexuálové ?“ 
„Ne. Nedovolený sexuální život plýtvá cennou lidskou 
energií. Pokud dosáhneš skutečného duchovního štěstí, 
nebudeš už po sexu toužit,“ prohlašuje a mírumilovně 
tady stojí. Minutku vyčká, atmosféra našeho rozhovo-
ru značně zhoustla. Zatlačil mě do obrany mých vlast-
ních hodnot a mé cti.
Rozzáří se „Chtěl bys vidět nejkrásnější osobu 
na světě?“

„Jistě,“ dostávám ze sebe nějak, nicméně si myslím, že 
mi ukáže fotku nějaké krásné dívky.
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Nic takového se však nestane, vytahuje barevnou foto-
grafi i svého duchovního mistra o velikosti asi 8x13cm. 
Je provedená jako bysta. Je na ní starší indický pán 
s plešatou hlavou a velmi rozvážným pohledem. Na 
čele má stejnou značkou, jakou má Bob. Vzhlížím 
k Bobovi s nedůvěrou a říkám: „Tohle, že je nejkrásněj-
ší osoba na světě, nějaký starý muž?“

„Ano,“ říká Bob, „protože má duchovní realizace. Je nej-
pokročilejší duchovní osobou, a proto je nejkrásnější.“
Přemýšlím. „Co tato osoba mohla Bobovi dát, proč je 
tak báječný, že si ho tak získal. Peníze?“ I když jsme 
o penězích nemluvili, je zřejmé, že Bob není na peníze. 
S akademickým titulem by mohl dostatečně vydělávat 
a řídit pěkné auto, ale namísto toho se tu prochází ko-
lem, na sobě má šafránově zbarvené prostěradlo a po-
kouší se za čtvrťák prodávat časopisy!

Třeba tato osoba poskytla Bobovi poznání? Bob přijal 
tuto osobu, jak on říká, jako “gurua” – duchovního uči-
tele – a stal se jeho žákem. Pro někoho jako já, jehož 
jedinou znalostí slova “jógín” je Yogi Bear – animovaná 
postava z pohádky o medvědovi – jsou všechny tyto 
pojmy nové, poutavé a rozrušující. Přemítám nad tím, 
že se Beard opravdu vzdal sexu a našel jisté vyšší po-
těšení.

BEARD - KAZATEL

Nicméně Bob není spokojený s takovým nepodstatným 
vítězstvím a dává si práci, aby rozhovor podpořil tvrze-
ními z veršů Bhagavad-Gíty takové, jaká je, a z dalších 
starobylých védských spisů. „Krišnu přijímají všichni 
velcí světci jako Boha,“ pokračuje Bob, „my všichni 
jsme věční služebníci Krišny, a pokud se Mu snažíme 
přiblížit prostřednictvím bhakti-jógy neboli oddané 
služby, náš život se stává vznešeným.“ 
Vypráví mi, jak Krišna znovu přišel na tento svět před 
pěti sty lety jako svůj vlastní oddaný, který se jmenoval 
Pán Čaitanja Maháprabhu. Zjevil se, aby učil metodu 
seberealizace pro tento věk, tj. zpívání mahá-mantry: 
Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare / 
Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare.

„Nejsme toto tělo, ale věčné duchovní duše uvnitř těch-
to těl, a tak všechno naše usilování o povrchní požitky 
je nesmyslné.“

„Dokonce i volejbal?“ ptám se. Bob ví, že můj otec je 
volejbalová legenda, také ví, že jsem byl vychován na 
volejbalovém kurtu, a je si velmi dobře vědom mých 
úspěchů v tomto sportu.
Přesto zasazuje těžkou ránu: „Ano, je to nesmyslné mr-
hání časem.“
Nestará se o ženy, zřekl se jedení masa, požívání ja-
kýchkoli omamných látek a dokonce i o sportu uvažuje 
jako o nesmyslném mrhání časem. Tak tedy dobrá, po-
kud tomu dobře rozumím, zřekl se celého hmotného 
světa, a teď bourá mou defi nici úspěchu.

Před touto diskusí s Bobem můj život právě dosáhl 
vrcholu. Možná snad ne úplného vrcholu, nicméně 
nepochybně vrcholu, na který lze být pyšný. Minulý tý-
den mě Národní universitní atletické asociace (NCAA) 
zvolila nejlepším hráčem pro halový šestičlenný volej-
bal. Jsem frontmanem kapely, která hraje v populárním 
nočním klubu Sunset Strip. Dokončil jsem svůj třetí 
rok na UCLA se známkovým průměrem „B“. Ačkoliv 
nejsem příliš bohatý, dokáži peníze snadno vydělat, 
mám pěkné vztahy se svou rodinou, mnoho dobrých 
přátel a nemám nouzi o krásné přítelkyně. V okruhu 
svých přátel se cítím být velmi šťastný, zdravý, úžasný 
a úspěšný. Myslím, že ohledně toho, co je v životě pod-
statné, se docela vyznám. Přesto, když už jsme u toho, 
kdyby mne někdo donutil se nad tím opravdu zamys-
let, musel bych připustit, že potěšení plynoucí z těchto 
věcí nemůže člověka dlouho uspokojovat. Nemůžeme 
si užívat donekonečna, to je jisté.
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V hovoru s Bobem pokračujeme bez přestávky hodi-
nu a dvacet minut a na každou otázku, kterou dostává, 
má vynikající odpověď. Nějakým způsobem vniká do 
bubliny falešného ega, která mě obklopuje. „Tyto věci 
jsou dočasné,“ odmítá mé úspěchy. „Připusťme, že mi-
nulé a současné štěstí vyprchá, ale budoucí štěstí může 
přinést podstatně víc bohatého požitku,“ odpovídám. 

„Ne,“ říká Bob, „i další štěstí bude náležet do stejné sku-
piny světských radostí, a proto nemůže uspokojit duši.“
Pokud ho nemůžu porazit nějakými pádnými argu-
menty, pak jak? Není čas na hrdinství. Argumentuji 
svými nejlepšími úvahami. Neúspěšně. Jsem poražen. 
Výcvik, jenž jsem obdržel od nejlepších smyslových 
požitkářů celého světa, je proti jeho zbraním slabý. Zů-
stávám beze slov a drtivě poražen. Ale přece jen je to 
sladká porážka. Jsem opravdový protihráč, který hraje 
na vítězství. Vždy jsem se pokoušel co nejlépe uspět 
na všech druzích bojišť. Nicméně pokud jsem poražen 
právem, obdivuji tu osobu, která mě porazila, a necho-
vám k ní zášť.

Přesvědčuje mě, že vědomí Krišny je doko-
nalou životní fi lozofi í. Možná jsem impul-
zivní, ale nechci zmeškat ve svém životě tuto 
jedinečnou příležitost poznat vyšší extázi. 
Proto mlčky, ale s plnou odhodlaností činím 
rozhodnutí, že už nikdy nebudu jíst maso, 
požívat omamné látky, zdržím se nedovole-
ného sexu a nebudu hazardovat ani provo-
zovat žádné povrchní sporty. Je to vnitřní 
rozhodnutí, které nakynulo jako bochník 
chleba pečený v troubě. Pomocí pravdy a lo-
giky Krišna nad touto nepatrnou duší zvítě-
zil. Rozhoduji se, že musím začít ihned.

Nabízím mu 100 dolarů. Vydělal jsem je 
dnes prodejem rodinných obrazů a on je 
laskavě přijímá. Na oplátku mi dává časo-
pis Návrat k Bohu, balíček vonných tyčinek 

„Spiritual sky“ a svou vlastní „Bhagavad-gítu 
takovou, jaká je“. Pak se na jeho popud 
procházíme směrem na jih, míjíme několik 
obchodů s módními oděvy, zahneme okolo 
velkého obchodu s deskami a jdeme napříč 
ulicí k malému náměstí, v jehož čele stojí sta-
rá nádherná stavba banky Amerika. Vidím 
mladého ryšavého, pihovatého muže, kte-
rý bubnuje na mridangu – buben – a vede 
asi kolem dvaceti tančících oddaných Hare 

Krišna, kteří po něm zpívání opakují. S Bobem si kles-
tíme cestu zástupem diváků, kteří přihlížejí tomuto 
představení. Jejich zpěv mě tak přitahuje, že ke svému 
údivu, i všech ostatních, ve chvilce zpívám a tančím 
s rukama nad hlavou zrovna jako oni.
Když se o dvacet minut později skupina chystá k odjez-
du, přistupuje ke mně malá americká dívka s černými 
vlasy, na sobě má oblečené sárí a široký úsměv na tváři. 
Nadšeně mi do ruky dává pozvánku na nedělní hosti-
nu s programem do chrámu, který se nachází v Culver 
City. Říká, že by se mi to určitě líbilo a že bych měl 
opravdu přijít. Na mou pozvánku píše své jméno, pak 
ho vyslovuje v sanskritu a chce po mně, abych to po ní 
opakoval. Nakonec navrhuje, abych se na ni přeptal, až 
v neděli přijdu na hostinu. Oddaní odcházejí k dodáv-
ce. Bob mě objímá a já se svými dárky také odjíždím.

Přeložil Lakšmípati dás a Pávaní déví dási

Máte se na co těšit!



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.

Suroviny:

0,5 litru jogurtu
0,85 litru vody
150 gramů listového špenátu
1 litr besanu (cizrnová mouka; mož-
no nahradit hrachovou smíchanou 
s trochou hladké pšeničné mouky)
1 čajová lžička asafoetidy
1 čajová lžička směsi kari
0,25 decilitru soli
1,5 mililitru čili
1 čajová lžička kurkumy

Postup:

Uvedené suroviny smícháme a za 
stálého intenzívního míchání vaříme 

na slabém plameni cca 25 minut. 
Poté nalijeme do ploché nádoby 
s vyšším okrajem, nejlépe nějaký 
tác nebo pekáč a necháme ztuhnout 
do druhého dne, po vychladnutí 
v lednici.

Druhý den nakrájíme ze ztuhlé 
hmoty kostky či kosočtverce, které 
usmažíme ve vyšší vrstvě oleje – 
jako například koft y – dozlatova. 
Před podáváním ozdobíme lžičkou 
rajského protlaku a snítkou 
petrželky.

S láskou a oddaností obětujeme 
Krišnovi.

Recept poskytl: Kášja dás

KATHMIR VADA
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