
Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost.
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Hnutí Hare Krišna

šíří ve společnosti duchovní 
poznání popsané v Bhagavad-
gítě a Šrímad-Bhágavatamu. 
Učí, že každá duše je nedílnou 
částí Boha (Krišny) a je s ním 
kvalitativně totožná.

Podporuje šíření sankírtano-
vého hnutí, společné zpívání 

svatých jmen Boha, v souladu 
s učením Pána Šrí Čaitanji Ma-
háprabhua, a buduje posvátná 
místa zasvěcená Nejvyšší Osob-
nosti Božství.

Sdružuje své členy za účelem 
jednoduššího a přirozenějšího 
způsobu života a vydává a šíří 
periodika, časopisy, knihy 
a další literaturu.
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Hare Krišna,

ISKCON
Nová Ekačakra, Abranovce 60, 
pošta Košovce 082 52
tel. +421 911 947 108
Centrum pre védske štúdiá, 
Družstevná 22, Mariánka 900 33 
tel. +421 903 617 031

Vegetariánské restaurace
Góvinda, Obchodná 30, Bratislava,
tel. +421 252 962 366
Góvinda, Puškinova 8, Košice,
tel. +421 910 947 112
Góvinda, Hlavná 70, Prešov,
tel. +421 910 947 108

ISKCON 
Centrum pro védská studia, 
Lužce 48, Karlštejn 267 18
tel. 311 516 558, mobil 736 107 009 
Farma Krišnův Dvůr, Městečko 
u Benešova č. 1, Chotýšany 257 28 
tel. 317 796 008, 732 424 238
Náma Hatta centrum Brno, Durďákova 
34, Brno sever - Černá pole 613 00 
tel. 604 472 982, 731 445 474
Kazatelské centrum Čakra, 
Lutotín 7, Kostelec na Hané 798 41
tel. 582 373 245

Vegetariánské restaurace
Góvinda, Soukenická 27, Praha 1, 
tel. 732 777 246
Góvinda, Na hrázi 5, Praha 8, 
tel. 284 823 805 
Balaráma, Orlická 9, Praha 3, 
tel. 222 947 365
Góvinda, Pavelčákova 5/13, Olomouc
tel. 731 486 211

Kde nás najdete

Slovenská republika

před sebou máte už poslední 
číslo letošního roku. Nejprve 
se zdálo, že časopis snad ani 
vycházet nebude, ale pak se 
naštěstí našlo dost oddaných 
ochotných přispět na tento 
projekt. A nakonec může Ná-
ma-Hatta poslat svým věrným 
přispěvatelům i vánoční dárek 

– kalendář se Šrílou Prabhupá-
dou. Bez Vás by časopis totiž 
nebyl.

A ani bez úžasných spolu-
pracovníků, kteří mi pokaždé 
pomáhají dát Náma-Hattě 
novou tvář. V první řadě to je 
Madhu-Pandit prabhu, který si 
se mnou jednou za dva měsíce 
sedne brzy ráno k počítači a až 
do večera vymýšlíme, jak tam 
všechny ty zajímavé texty a fot-
ky poskládat, aby se to vůbec 
dalo číst.

Pak je to především Rása 
Bihárí déví dásí, má moudrá 
poradkyně, Kasturí Maňdžarí 
déví dásí, dobrá duše redakce, 

Punja Pálaka prabhu a bhakta 
Oldřich Janota a jejich seriál Co 
je za potíž, Álálanáth prabhu se 
svým pohledem fi lozofa, Pávaní 
déví dásí a Vasudéva Nandana 
dás, Rádhiká Sundarí a její 
báječné reportáže, Hémalatá 
Th ákurání a její bedlivé oko ko-
rektorky a tak dále a tak dále…

Poděkování patří také chrá-
mu – Narákritimu prabhuovi 
a Mahášringovi prabhuovi a ce-
lému mátádží ášramu za pod-
poru, i Divja Kišórí déví dásí, 
která časopis tak dlouho dělala.

Největší dík ale vzdávám 
svému duchovnímu učiteli, bez 
jehož milosti by nebylo možné 
vůbec nic.

Doufám jen, že svou přízeň 
zachováte Náma-Hattě i v příš-
tím roce a že milostí Krišny 
a Jeho oddaných tak bude moci 
vycházet i nadále.

Vaše služebnice 
Džalángí déví dásí

Česká republika

Zveme vás!
 na středeční program v Góvindě, 
Soukenická 27, od 18 hodin

 na nedělní hostinu v chrámu Lužce, 
začátek od 14 hodin

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

 na seminář „Bhakti-jóga doma“ každou první 
sobotu v měsíci v chrámu Lužce od 16. hodin



Šrutakírti dásSeriál

Když jsem jednoho dne masíroval Šrílu Prabhu-
pádu, ukázal na jizvu na své noze.

„Vidíš tu jizvu?“ zeptal se. „To se mi stalo v mlá-
dí. Stál jsem před domem a měl jsem sirky. Nějak 
došlo k tomu, že jsem je zapálil a okamžitě na mně 
chytly šaty. Bylo to velmi zlé. Nevím, jak by to 
skončilo, ale vtom se zčistajasna objevil nějaký muž 
a plameny uhasil. Potom odešel.“ 

Nic dalšího už o tom muži Prabhupáda neřekl. 
Získal jsem z jeho vyprávění dojem, že ona osoba, 
která se zjevila „zčistajasna“, nebyla obyčejným 
člověkem. Již po několikáté jsem se cítil nesmírně 
poctěn, že takové věci mohu od Prabhupády slyšet. 
Dovoloval mi výjimečně nahlížet do svého živo-
ta, vždy ve spojení se svojí velkou pokorou.

Nikdy jsem se ho neod-
vážil ptát na podrobnosti. 
Byl jsem s Prabhupádou již 
dost dlouho na to, abych 
věděl, že mi říká přesně 
tolik, kolik mám vědět. Za 
celé dva roky, kdy jsem byl 
v jeho přítomnosti, přede 
mnou nikdy neřekl, že 
přichází z duchovního 
světa. Během těch dvou let 
jsem stále více docházel 
k přesvědčení, že nám byl 
seslán milostí Pána Čaitanji, 
aby šířil Jeho sankírtanové 
hnutí do každého města 
a každé vesnice. Šrílo Prab-
hupádo, dovol mi prosím, 
abych ti sloužil život za 
životem.

Šríla Prabhupáda byl velice milostivý a vždy 
nás povzbuzoval výrokem, že můžeme dosáh-
nout vědomí Krišny ještě v tomto životě. Učil nás 
příkladem. Nikdy po nás nevyžadoval nic, co by 
nedělal sám. Časně vstával, odříkával džapu a četl 
Šrímad-Bhágavatam. Nikdy nejednal se svými žáky 
nadřazeně. Umožňoval nám cítit se uvolněně tím, 
že jednal, jako kdyby „praktikoval“ vědomí Krišny, 
než že by byl jeho ztělesněním.

„Je mojí povinností vás kárat, protože jste moji 
žáci,“ říkával často.

My jsme jeho děti a jeho postavení bylo a stále je 
postavení učitele.

Vidíš tu jizvu?

27. prosince 1972, byt Mahádévii, 
Bombaj, Indie

Nikdy po nás nevyžadoval nic, co by nedělal sám



Ranní masáž se Šrílou Prabhupádou.
Šríla Prabhupáda často vzpomínal na své 

dětství. Jeden z těchto příběhů se stal, když se ještě 
jako malý chlapec procházel se svou matkou po tr-
žišti. Uviděl tam nějaké hračky, které napodobovaly 
střelné zbraně.

„Uviděl jsem ty pistole a okamžitě jsem je chtěl 
mít,“ vyprávěl.

Když to jeho matka odmítla, dal se do breku.
„Dobrá, dobrá, koupím ti jednu pistolku,“ chlá-

cholila ho matka.
Šríla Prabhupáda se podíval na 

pistoli v jedné ruce a pak pohlédl na 
svoji druhou prázdnou ruku.

„Nemám pro tuhle ruku pušku,“ 
řekl. „Musím mít jednu do každé 
ruky.“

„Ne,“ odmítla matka.
Nicméně už jako dítě vynikal Šríla 

Prabhupáda neuvěřitelnou odhodla-
ností.

Při vyprávění této historky to líčil 
takto: „Lehl jsem si na ulici a začal 
jsem kopat nohama a rukama a mlátit 
hlavou o zem.“

Popisoval své chování jako záchvat 
vzteku. Ukázal si na jizvu na čele 
a řekl: „Tato jizva pochází z té doby. 
Byl jsem pevně přesvědčený, že mu-
sím mít dvě pistole. Takže matka mi 
koupila i druhou. Když jsem něco 
chtěl, tak jsem to musel mít,“ vysvět-
loval. „Má matka mi to vždy dala. 
Jinak bych to řekl otci a ten by se na 
matku rozčílil a ona by to musela 
udělat.“

Pak zamyšleně dodal: „Nevím, 
možná můj otec věděl.“

Z toho stručného výroku jsem 
usoudil, že otec Šríly Prabhupády si 
možná uvědomoval vznešené posta-
vení svého syna jako čistého oddané-
ho Nejvyššího Pána.

Šríla Prabhupáda naplnil předpověď Šríly Bhak-
tivinóda Th ákura o šíření mahá-mantry po celém 
světě.

Byl jsem nesmírně dojat, že s ním mohu v tako-
vé chvíli být. On sám nikdy nic takového veřejně 
neřekl, i když všichni jeho žáci věděli, že se to stalo 
díky jemu. Nikdo to dosud nedokázal a nikdo si za 
to nebude moci přičíst zásluhy v budoucnosti. Se-
psal řadu knih popisujících slávu Nejvyššího Pána 
a Jeho oddaných, ale vždy zůstával pokorným slu-
žebníkem Pána. ❧

… možná můj otec věděl
6. ledna 1973, byt Mahádévii, Bombaj, Indie

Vždy zůstával pokorným služebníkem Pána
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K í r t a n  m é l

Kírtan méle předcházela velmi 
dobrá propagace, takže se do 

malého městečka u Chemnitzu 
sjeli oddaní z Evropy, bývalých 
republik Sovětského svazu, Ame-
riky a dokonce i z Afriky! Jistě 
tedy uznáte, že u tak velkolepé 
události jsme nemohli chybět! 
Osedlali jsme sankírtanový van 
a vyrazili za kírtanovým dobro-
družstvím.

Dorazili jsme 30.8. ve 13 hodin 
do malého městečka, kde mezi 
poli a lesy stojí moderní sportov-
ní hala a středisko se spoustou 
chatek, velkými umývárnami, 
velkou kuchyní a jídelnou. Ideál-
ní místo pro takové setkání, kde 
jsme nikoho nerušili a nikdo 
nerušil nás. Oddaní byli ubyto-
váni v chatkách, stanech, někteří 
v autech…

Program byl jednoduchý. Od 
pěti hodin ráno probíhalo man-
gala árati, v sedm vítání překrás-
ných Božstev Džagannátha, Ba-
ladéva a Subhadry, lekce, v devět 
hodin snídaně a v deset hodin 
začal kírtan, který pak ofi ciálně 
skončil v deset večer.

Oběd probíhal dosti indivi-
duálně, takže v hale, která se na 
tento transcendentální týden 
proměnila v chrámovou míst-
nost, byli neustále oddaní, kteří 
zpívali a tančili.

Hned jsme se ocitli 
v duchovním světě

Zaparkovali jsme náš van 
přímo na malinkém parkovišti 

u haly a okamžitě jsme slyšeli 
kírtan, který vedl Indradjumna 
Mahárádž. Moc jsme se těšili na 
kírtan, takže jsme jen „vystarto-
vali“ z auta a hned jsme vstoupili 
do duchovního světa. Osobně 
jsem byla v úžasu, jak oddaní 
krásně, vkusně a prakticky vy-
zdobili sportovní halu. Nešlo 
poznat, kde se materiálně nachá-

zíme. Jakmile jste vstoupili do 
chrámové místnosti, přímo proti 
vám na velkém pódiu stál krásně 
ozdobený velký altán a v něm na 
oltáři zářili Pán vesmíru se svým 
bratrem Balarámem a Jejich sest-
rou Subhadrou.

Na každé straně pódia byly 
krásně vyřezávané vjásásany (se-
dátka), na jednom z nich seděl 
Šríla Prabhupáda a další sloužil 
každé ráno pro přednášející Šrí-

Přestože je asi málo těch, kteří neslyšeli o úžasné události, 
která letos proběhla v Německu od 29.8. do 3.9., nedá se 
jinak, než se o ní trochu zmínit. Kírtan mélá byla akce 
vskutku nevídaná. Jak sám název napovídá, jednalo se 
o největší kírtanové setkání v Evropě. Nebyl žádný jiný 
účel než společné opěvování Nejvyššího Pána dvanáct 
hodin denně! A organizátory nebyli nikdo menší než Ša-
čínandana Svámí a Dína Šaraná mátádží (žákyně Šríly 
Prabhupády a GBC pro Německo) a samozřejmě spousta 
oddaných z celé německé játry.

Hlavní organizátor 
Šačínandana Svámí

Svaté jméno je pro každého

Rádhiká Sundarí déví dásíreportáž
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mad-Bhágavatamu. Vedle pódia 
z obou stran byla velká promítací 
plátna, na jednom byl ohromný 
plakát nejkrásnějšího páru (tak 
se jmenuje ten obrázek:)) Rádhá-
Krišna a na druhém plátnu se 
promítalo dění z kírtanové haly, 
fotografi e Božstev z Vrindávanu, 
Šríly Prabhupády nebo různé ci-
táty z písem. Stěny byly potaženy 
pytlovinou a pomalovány indic-
kým vesnickým stylem. Na zemi 
byly nataženy koberce – byla 
spousta místa na sezení na zemi 
i na tancování.

Před vstupem do kírtanové 
haly – chrámové místnosti – byl 
na celý týden rozpis přednášejí-
cích a kírtanistů:). Nejdříve jsem 
si myslela, že si prostě vyberu 
svoje oblíbené kírtan „lídry“ a je-
jich kírtanů se zúčastním. Ale 
oni všichni byli nejlepší! Nešlo 
si vybrat, a bylo to dobře! Co 
jiného bychom na té kírtan méle 
přeci dělali!

Neustále jsem slyšela 
a zpívala mahá-mantru

Podělím se s vámi o malou rea-
lizaci, kterou jsem tam zažila. Jak 
jsem již psala, hned jak jsme při-
jeli, běželi jsme na kírtan. Usadili 
jsme se, kírtan vedl Indradjumna 
Svámí, oddaní byli v extázi, zpí-
vali, tančili a byli šťastní:).

A moje vnímání situace? Byla 
jsem na kírtanu, měla pěkné mís-
to k sezení, byla úžasná atmosfé-
ra, ale…! Než jsem si prohlédla 
celou halu, potom všechny, co 
tam byli:), všechny, co znám… 
Zkrátka, byla jsem na kírtanu, ale 

moje mysl byla velmi zaneprázd-
něna. Nakonec jsem si uvědo-
mila, že mi trvalo několik hodin, 
než jsem se mohla soustředit 
opravdu jen na kírtan, ale…! 
Den ode dne to bylo lepší a lepší, 
silnější a silnější a o ničem jiném 
jsme nemeditovali než o kírtanu. 
Každý den byla i atmosféra mezi 
oddanými lepší a lepší. Nálada 
byla rodinnější, sladší, nadšená, 
inspirativní a pokornější.

Z našeho vanu, který jsme 
nechali stále zaparkovaný hned 
vedle haly, jsme neustále slyšeli 
(vařili i spali jsme ve vanu) kír-
tan. Když jsem usínala, vstávala, 
sprchovala se, vařila, zkrátka 
stále jsem slyšela a zpívala mahá-
mantru.

Nektar houstl a houstl 
a nikdo nechtěl končit

Velkou inspirací pro mne byli 
samozřejmě také čistí oddaní, 

kteří se kírtan mély zúčastnili, 
a hlavně to, že někteří z nich 
nevedli kírtany, nedávali lekce, 
ale přesto byli velice inspirovaní 
zpívat a tančit v kírtanu po celou 
dobu. Například Džanánanda 
Gósvámí a Čandramauli Svámí 
tančili a zpívali s prabhus nepře-
tržitých osm hodin!

Vrcholný kírtan se udál 3.9. 
večer, kdy byl vlastně neofi ciální 
konec kírtan mély. Oddaní byli 
úplně ponořeni do zpívání svaté-
ho jména, tančili a naši duchovní 
mistři také. Bhaktivaibhava Svá-

Autorka vprostřed mély.

o

Zpívej Hare Krišna a buď šťastný!
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Kírtan lídři:
H.H. Šačínandana Svámí, 
H.H. Indradjumna Svámí, 
H.H. B. B. Góvinda Svámí, 
H.H. Bhakti Vaibhava Svámí, 
H.H. Kadamba Kánana Svá-
mí, H.H. Nirandžana Svámí, 
H.H. Lókanátha Svámí, H.G. 
Aditi Dukhaha Prabhu, H.G. 
Mádhava Prabhu, H.G. Bada 
Haridás Prabhu

Přednášející:
H.H. Džajádvaita Svámí, H.H. 
Bhakti Vigjána Gósvámí, H.H. 
Lókanátha Svámí, H.H. Ind-
radjumna Svámí, H.H. Šačí-
nandana Svámí

Další zúčastnění 
mahárádžové a žáci Šríly 
Prabhupády:
H.H. Čandramauli Svámí, 
H.H. Kavičandra Svámí, H.H. 
B.V. Mádhava Svámí, H.H. 
Džanánanda Gósvámí, H.G. 
Dína Šaraná Déví Dásí, H.H. 
Jadubara Prabhu

mí dokonce skočil z extáze své 
známé salto! Lókanátha Svámí 
vedl kírtan, ale už přišel po ně-
kolika dnech hodinového zpívání 
o hlas, tak mu vypomáhal Aditi 
Dukhaha Prabhu.

Nektar houstl a houstl, nikdo 
nechtěl skončit, ale byli jsme 
v Německu, tam i tráva roste 
podle pravidel a předpisů:), tak-

že jsme nakonec ve tři 
čtvrtě na jedenáct večer 
opravdu skončili :(.

Lipsko bylo naše!!
Ovšem vyvrcholením 

kírtan mély byla násle-
dující den Ratha-játrá 
v Lipsku. Šačínandana 
Svámí sice oddané pro-
sil, aby nevtrhli do ulic 
Lipska jako vikingové, 
ale po týdnu denního, 
dvanáctihodinového 
kírtanu, kdy oddaní 
ztratili všechny „zábra-
ny“ a bylo jich 800 – co 
byste čekali:))?

Lipsko bylo naše!! 
Tedy lépe řečeno Pána 
Džagannátha, Baladéva 
a Subhadry a Jejich slu-

žebníků. Byl to nektarový závěr 
celého týdne, po kterém mi zbyl 
stesk po každodenním několi-
kahodinovém zpívání ve společ-
nosti tolika velkých duší, ale také 
větší přitažlivost ke kírtanu.

Zkrátka a dobře, pokud 
budete mít jednou příležitost 
zúčastnit se kírtan mély, 
nepromarněte ji! ❧

Lókanáth Svámí na Ratha-játře v Lipsku

Hodiny a hodiny kírtanu vás promění
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Čím to je, že tak dlouho roz-
dáváš knížky?

Je to Krišnova milost a milost 
oddaných. A hlavně je to čtením 
Prabhupádových knih. Když člo-
věk pozorně čte Prabhupádovu 
lílámritu, zjistí, co po nás Šríla 
Prabhupáda chce a co ho potěší. 
A já mám vždy na výběr – buď se 
zaměřím na materiální činnosti, 
nebo na duchovní… Když jsem 
začínal rozdávat, tak jsem nechá-
pal, co jsou duchovní činnosti. 
Jednal jsem v podstatě jenom na 
pokyn duchovního mistra a Šríly 
Prabhupády.

A také z toho přichází určitá 
chuť, když jdeš ven... Tento týden 
jsem například v chrámu a dělám 
tady nějakou službu. Minulý tý-
den jsem byl rozdávat a cítil jsem 
diametrální rozdíl v tom, když 
dělám nějakou službu, která se 
týká mých dovedností. Ta se dělá 
určitým způsobem docela snad-
no a není tam potřeba takové 
odevzdání.

Ale když jsem měl jít na ulici, 
tak jsem v pondělí nevěděl, co 
se tam bude dít, co mám čekat. 
Na sankírtanu, myslím si, je to 
jediné místo, kde si člověk může 
být dost jistý, že není v máji. 
U těch jiných činností si jistý 
tolik nejsem. Sice se dělají na 
pokyn duchovního mistra, ale 
moje vědomí se může odchylovat 
někam jinam. Kdežto když jdeš 
v pondělí ráno na ulici, tak tam 
nemáš nikde jinde útočiště. Tam 
musíš… To je, jako když hodíš 
dítě do vody. Když ho hodíš ně-
kam do kaluže, tak se tam bude 
plácat, kdežto když ho hodíš do 
hloubky, tak mu nic jiného ne-
zbude, než plavat, nebo se utopí. 
A stejným způsobem, když tam 
jdeš v pondělí ráno, tak buď se 
odevzdáš a začneš plavat a začneš 
být v extázi. A nebo se utopíš. 
A ve středu jedeš zpátky do chrá-

mu, do výcvikového střediska, 
a jsi ráda, že jsi ráda.

Je v tom chuť, kterou nikde 
jinde nezískáš, nikde jinde neza-
žiješ. Je to jako droga, na které jsi 
závislá. Zároveň víš, že je to ne-
bezpečné, pro materiální nemoc 
to moc nechutná, ale víš zase, 
že když to uděláš, přijde určitá 
odměna, která se nedá ničím na-
hradit. Ničím v tomto hmotném 
světě. Najednou je člověk šťastný. 
Bez toho, že by něco měl nebo 
potřeboval…

Co bys poradil oddaným, kte-
ří přemýšlejí o sankírtanu a kte-
ré to láká, co by měli udělat, aby 
se mohli zapojit do rozdávání 
knížek?

Nikdy nevím, co mě 

na ulici potká
Rozhovor s Mahá Šringou dásem, oddaným, který 
rozdává sedmnáct let knížky Šríly Prabhupády. Rozdává 
jich pořád hodně a pořád ho to baví…

Z Prabhupádových knih 
víme, co po nás chce

"Běž ven na ulici, 
bude to extáze"

Džalángí déví dásí rozhovor
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Co? Ať přijdou za mnou a my 
je vezmeme s sebou na ulici. Co 
je nejlepší? Sdružovat se s těmi, 
kteří to dělají. A nebát se. A ne-
poslouchat ty takzvaně moderní 
věci – sankírtan, to už není pro 
každého. Bolí to každého. Bolí to 
i mě, i když to dělám 17 let, tak si 

vždycky připadám, když tam jdu, 
jako když tam jdu poprvé. To se 
nedá naučit.

Co si myslíš, že je nejdůle-
žitější pro to, abys mohl san-
kírtan vůbec vykonávat? Tolik 
oddaných rozdávalo a dnes už 

nerozdává, a ty pořád 
rozdáváš…

Čtení Prabhupádových 
knih – jinak to nemůžeš 
dělat dlouho… Nemusí 
být každý den posvícení 
nebo extáze, ale když víš, 
že Šríla Prabhupáda má 
radost, tvůj duchovní 
mistr má radost, oddaní 
z toho mají radost a ty lidi 
to tam potřebují…

Před sebou máš svůj 
osmnáctý Prabhupádův 
maratón. Na co teď mys-
líš nejvíc?

I když se to stále opaku-
je a oddaní už si myslí, že 
je to taková mantra, tak 
si říkám, „Jo, běž ven na 
ulici, uvidíš, bude to extá-

ze, bude to radost,“ ale problém 
je, že my ani nevíme, co extáze je. 
My považujeme za extázi to, že 
se nám začne dařit „materiálně“… 
co si kdo pod tím představí. Ale 
extáze znamená pro duši, že je 
zaměstnaná v duchovních čin-
nostech. A kde víc se můžeme 
zaměstnat víc duchovně, než 
když musíme myslet na Nejvyšší-
ho Pána, na Krišnu.

Jak by sis představoval ideální 
maratón?

Že tady necháme jednoho 
kuchaře a púdžárího, všichni 
ostatní si sbalí spacák, dáme 
jim auta a půjdeme ven na ulici. 
Všichni dohromady. Každý podle 
svých možností. Vezmeme klíč, 
a až oddaní budou mít uvařeno 
a všechno hotovo, tak tady může-
me zamknout a půjdeme všichni 
ven na ulici. Úplně všichni.. Ti, 
co mají zdravotní problémy, jsou 
nemocní, můžou jít do paneláků. 
A jestli to je pro ně těžký, tak ať 
udělají alespoň jeden, dva dny… 
Ne, měli by jít prostě na tři, čtyři 
týdny, všichni.

Co si myslíš, že je na sankír-
tanu nejdůležitější? Proč to 
vlastně děláš?

Jak jsem říkal, největší motor 
je přemýšlet nad Šrílou Prabhu-
pádou, nad tím, co chtěl. Nebo 
nad Pánem Čaitanjou Maháprab-
huem a nad tím, co chtěl lidstvu 
dát. A potkáš tam přece tak úžas-
né lidi. Všichni lidé jsou určitým 
způsobem hladoví. Jen nevědí, 
po čem. Na ten jejich hlad je 
jediné jídlo, které je, a to tam 
máš v tom sankírtanovém vozíku. 
A když potkáš takové lidi, kteří 
na ulici pláčí a říkají, „Kde jste?“

Třeba jako minulý týden jsem 
potkal v Lounech slušně vypa-

Za sedmnáct let je to už pěkná hromada knih

Extáze pro duši je zaměstnat se 
v duchovních činnostech
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dajícího pána okolo 50ti let. Jako 
každému říkám: „Dobrý den, jak 
se máte,“ a tak a ukázal jsem mu 
knihy Šríly Prabhupády. On na 
to, že se o to trochu zajímá a vy-
právěl mi ve zkratce svůj životní 
příběh, že je vlastně z Příbrami, 
že je nebo byl tak trochu mafi -
án, zapletený do nečistých věcí 
a že se musel odstěhovat a tak 
trochu se ukrýt. V tu chvíli mu 
vytryskly slzy a říká: „No, kde jsi? 
Já tě vlastně hledám už sedm let 
a ty nikde.“ Vzal si samozřejmě 
několik knih a dal jsem mu na 

sebe kontakt.Rozloučili jsme se 
a za chvíli mi zvoní telefon. Ří-
kám: „Co potřebuješ, Štefane?“ 
On: „Jak víš, že jsem to já?“ „No, 
když budeš číst ty knihy, tak to 
pochopíš,“ odpověděl jsem mu. 
Chtěl mě pozvat, ať s ním hned 
odjedu domů, nicméně jsem se 

mu omluvil, že zde 
mám důležitou misi. 
Pochopil to a těším 
se, až se s ním snad 
shledám v chrámu.

Tak co tě pak na-
padne? Je to, jako 
bychom měli lék na 
rakovinu nebo na 
AIDS. A my máme 
– tohle je jediný lék 
na tyhle všechny ne-
moci. Co víc člověk 
potom chce, jaký 
větší motor má mít, 

než je Jeho spokoje-
nost? Oddaný vidí 
ten odraz. Že Krišna 
nakonec všechno zařídí. 
Každý můžeme vidět životy čis-
tých oddaných, jak pěkně se o ně 
Krišna vždy postaral. Hlavně 
duchovně.

Mahášringa dás je žákem 
Bhaktivaibhavy Svámího. Připojil 
se v roce 1994. Je ženatý s Ráma-
kéli déví dásí a mají spolu chla-
pečka Nitáie. ❧

Rozdávání knížek těší duchovního učitele nejvíc

Na prvním stříhání vlásků synka Nitáie

Přál bych si, aby každý oddaný pro 
potěšení Šríly Prabhupády rozdal 
letos alespoň deset knížek.
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Sankírtan je dokonalostí živo-
ta. Není lepší činnost, které 

bychom mohli věnovat svůj čas 
a energii. Je spousta činností, 
které můžeme dělat jako oddaní 
i neoddaní, ale sankírtan je spe-
ciální služba.

Sankírtan je best. Venku na 
sankírtanu můžeme zrealizo-
vat, kdo je Krišna, kdo jsme my 
a jaká je naše skutečná oddanost 
a soucit s ostatními živými by-
tostmi. Můžeme vidět, jaká je 
realita a že to, co popisují písma, 

je pravda. Zrození, nemoci, stáří 
a smrt. Různé druhy falešných 
nadějí, představ, iluzí a šílenství.

Když jsme na ulici, tak jsme 
ve správný čas na správném 
místě. Je to dokonalost všech 
činností. A jak víme, velcí polo-
bozi s nadšením a dychtivostí sle-
dují tyto úžasné transcendentální 
a slavné činnosti. Toto jsou 
novodobé zábavy Šrí Čaitanji 
Maháprabhua a Jeho oddaných. 
Vždycky je tam s námi Krišna 
a milost našeho gurua a celé 
guru parampary. Všechno ve 
skutečnosti zařizuje Šrí Čaitanja 
Maháprabhu a Jeho společníci, 
my se můžeme a musíme modlit 
o jejich milost, abychom byli 
schopní být správným médiem 
při vykonávání této služby.

Každý se může zapojit a získat 
trochu nektaru a milosti Šrí Čai-
tanji Maháprabhua. Jedinou kva-
lifi kací je touha. A kde je touha, 
tam je také cesta. Kdo nemůže 
naplno, může alespoň někdy. Jed-
nou za týden, měsíc nebo rok, na 
maratón, v sobotu nebo v neděli. 
Ale musíme v tom být zapojení, 
protože to je skutečný život. Šríla 
Prabhupáda říkal: „Kdo má ži-

vot, káže.“ A: „Kázání znamená 
rozdávání knížek.“ Jako všechny 
duchovní činnosti a taky svátky 
je sankírtan ánandámbudhi-
vardhanam – neustále vzrůstající 
blaženost. Sankírtan je lék na 
všechny nemoci.

Víme od Šríly Prabhupády, že 
sankírtan je brihad mridanga 

– velká mridanga a Její transcen-
dentální zvuk zní stále a dostává 
se i tam, kam by se zvuk tradiční 
mridangy nedostal. Do našich 
domovů, knihoven, skříní, šuplí-
ků, půd a různých jiných a velice 
netradičních míst, ale nakonec to 
nejdůležitější, Její zvuk proniká 
přes různé nánosy, kaly a ne-
čistoty do našich srdcí. A to je 
velice důležitý okamžik v životě 
podmíněné duše.

Většina z nás přišla ke knihám 
Šríly Prabhupády podobnou ces-
tou a jeho milostí a milostí jeho 
žáků a žáků jeho žáků a jejich 
žáků. Náš dluh vůči nim nebude 
nikdy splacen. Věřím, že většina 

Úžasný Sankírtan!
Jakmile se začnou blížit vánoce, začne to podivné 
chvění u žaludku. Opět se to neodvratně blíží. Bude 
zima, bude zima, bude strrrrašná zima… ale bude to 
extáze. Nenechte si to ujít. Můžete rozdat Bhagavad-
gítu, kuchařku nebo jen jeden balíček prasádam, ale 
hlavně buďte u toho, zažijte na vlastní kůži ten nejhustší 
a nejsladší nektar roku – Prabhupádův maratón!

"Sankírtan je nejlepší"

„Kéž se každý na světě sta-
ne št´astným vykonáváním 
bhakti-jógy. Rozdávání 
knih přímo zaměstnává lidi 
v přímé oddané službě. Tak 
prosím jděte ven a rozdá-
vejte knihy Šríly Prabhupá-
dy každému. Žádný větší 
dar než transcendentální 
poznání nemůžete dát. Vždy 
se zaměřte na vaišnava-sé-
vá, džíva-dája a náma ruči.“ 
(Navina Nírada dás)

Sankírtan oddanísankírtan
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z většiny těch, kteří obdrželi 
Krišnovu a Prabhupádovu milost, 
chápe velikost a obrovskou hod-
notu tohoto bezpříčinného daru 
do našich životů. Máme velké 
štěstí a měli bychom se podělit 
i s ostatními, alespoň podle na-
šich možností.

Co chcete? Je to na vás!!!
v.s. Džaj Kéšava dás

ROZDÁVÁNÍ KNIH a prasádam 
je velice pěkné. Čaitanja Mahá-
prabhu chtěl, aby vědomí Krišny 
bylo v každém městě a vesnici. 
Takže je před námi ještě spousta 
práce.

Jelikož jsou v tomto věku lidé 
velice zaneprázdněni materiál-
ním životem, nestarají se o ten 
duchovní. Proto musí být san-
kírtan oddaný velice odhodlaný 
a chtít jim dát toto duchovní 
poznání. Aby měl tuto touhu 
a odhodlání, musí na sobě velice 
tvrdě pracovat. To je právě to, 
co dělá sankírtan výjimečným, 
protože tato služba nás sama 
o sobě nutí odevzdat se Krišnovi. 
Všechno čtení a zpívání musí být 
kvalitní, jinak nebudeme moci 
rozdávat dobře. Tím pádem se 
musíme odevzdat při každé čin-
nosti oddané služby. Je to ten nej-
lepší výcvik pro oddaného a také 

je to očistné pro lidi venku. Proto 
je sankírtan tak dokonalý. Každý 
by to měl vyzkoušet a dělat to, co 
nejvíce to jde.

Váš služebník Patita pávana 
dás

HARE KRIŠNA!
Jsem na sankírtanu jenom pár 

dní, a tak vás nebudu moc zdr-
žovat a napíšu jen pár slov :).

Sankírtanová služba je pro 
mě nejlepší „zaměstnání“, jaké 
jsem kdy dělal. Každý den mám 
možnost naučit se něco sám 

o sobě a také o ostatních lidech. 
Jsem neustále v kontaktu s ne-
známými lidmi, kteří občas vyje-

vují své názory. Díky tomu se mi 
potvrzují slova, která nám Šríla 
Prabhupáda zanechal. A také se 
utvrzuje víra v jeho učení.

Slova Šríly Prabhupády a Kriš-
novo prasádam dokáží změnit 
vědomí celé společnosti. Tuhle 
změnu můžu pozorovat sám 
na sobě právě díky sankírtan 
oddaným. Oddaní, kteří kážou, 
mají možnost být na začátku této 
změny. Proto prosím přijměte 
mé uctivé poklony.

Pro mě je veliká pocta a radost 
se této služby také zúčastnit. 
Když člověk obdrží něco důle-
žitého, chce to předat ostatním. 
Stejně tak já mám chuť předávat 
dál toto poselství. A tak se sna-

Každý by si to měl vyzkoušet

Slova Šríly Prabhupády a Krišnovo prasádam 
změní celou společnost

„Kázat Krišna-kathá po ce-
lém světě, jak žádal Pán 
Čaitanja, je nejzáslužněj-
ší misionářskou činností 
a všichni rozumní muži 
a ženy na světě se mohou 
připojit k tomuto velkému 
hnutí, které započal Pán 
Čaitanja.“ (ŠB 3.5.11, vý-
znam)
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žím rozdat alespoň trochu mi-
losti v podobě prasádam a knih 
Šríly Prabhupády.

Sankírtan jagja kí džaj!
Šríla Prabhupáda kí džaj!
Všechna sláva všem sankírtan 

oddaným!
bhakta Luděk

HARE KRIŠNA!
Všichni víme, jak Šríla 

Prabhupáda žádal své žáky 
a všechny oddané, aby se snažili 
šířit vědomí Krišny, zejména 
formou jeho knih. Co mocnější-
ho může oslovit spící podmíněné 
duše než slovo čistého oddaného, 
co říci o celé knize plné jeho 
slov? Bhakti Purušóttama Svámí 
zmínil na jednom mítinku, před 

několika lety na táboře, citát Šríly 
Prabhupády: „Jestli mě chcete 
potěšit, kažte!“ Prabhupáda záro-
veň prohlásil: „Kázání znamená 
distribuce knih!“ Mahárádž 
z toho vyvodil logický závěr, že 
chceme-li potěšit Šrílu Prab-
hupádu, měli bychom se snažit 
šířit jeho knihy jakýmkoliv pro 
nás možným způsobem.

Můj Gurumahárádž mi jed-
nou poslal krásnou fotku, jak on 
sám osobně dává na ulici knihu 
jednomu mladému šťastnému 
černochovi v Jihoafrické repub-
lice. Komu v celém vesmíru se 
poštěstí získat svoji první knihu 
Šríly Prabhupády z rukou ma-

hárádže na ulici? Z druhé strany 
fotografi e mi Guru napsal něko-
lik slov týkajících se rozdávání 
knih. Napsal: „Šríla Prabhupáda 
se vzdal spánku, aby psal své kni-
hy. Byl tak potěšen, když slyšel 
sankírtanové výsledky. Jak šťastní 
jsou tedy distributoři knih. Jsou 
to Prabhupádovi muži (ženy).“

Chtěl bych využít této mož-
nosti a poprosit všechny čtenáře, 
aby využili jakékoliv šance dát 
komukoliv transcendentální 
literaturu, tedy vědomí Kršny, 
a tak potěšili čisté oddané. Už 
poměrně rychle se blíží další Šrí-
la Prabhupádův maratón, prosím 
neváhejte. Prosím, meditujte, 

modlete se o úspěch 
sankírtan oddaných, 
hlavně v přicházející 
zimě potřebují vaši 
podporu, alespoň 
mentální. Dříve se 
v chrámu všichni 
společně a pravidel-
ně modlili o jejich 
úspěch. Díky za 
přízeň.

Služebník slu-
žebníků sankírtan 
oddaných,

Hansa Avatár 
dás ❧

Prosím, meditujte a modlete se 
o úspěch sankírtan oddaných

Pán Šrí Krišna zavedl sankírtan (společné zpívání svatého 
jména Pána) a ten, kdo Jej sankírtanem uctívá, je vskut-
ku požehnaný. Takový člověk je opravdu inteligentní, ale ti, 
jejichž poznání je chabé, musejí zůstat v koloběhu opako-
vaného zrození a smrti. Ze všech obětí je zpívání svatého 
jména Pána tou nejvznešenější.

VÝZNAM: Pán Šrí Čaitanja Maháprabhu je otcem a zaklada-
telem sankírtanového hnutí. K tomu, kdo Ho uctívá obětová-
ním svého života, peněz, inteligence a slov tomuto sankír-
tanovému hnutí se Pán přihlásí a požehná mu. O ostatních 
se dá říct, že jsou hloupí, protože ze všech obětí, ve kterých 
může člověk uplatnit svou energii, je obět´ pro sankírtanové 
hnutí tou nejslavnější. (C.c. Ádi 3.77 a 78)

„Zvláštním posláním Šrí 
Čaitanji Maháprabhua je 
osvobodit všechny pokles-
lé duše Kali-jugy. Oddaní 
Krišny musí vytrvale usi-
lovat o přízeň a milost Šrí 
Čaitanji Maháprabhua, 
aby byli způsobilí vrátit se 
domů, zpátky k Bohu.“ (C.c. 
Madhja 14.16, význam)
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Tak to jsem ráda, že jsi to ty. Taky si myslím, že to 
není náhoda, že jsme se potkaly. Jestli, jak píšeš, jsi 
tam byla jen občas, tak je to fakt řízení vyšší moci. 
Moc tě stále obdivuju za tvou statečnost a nadšení 
hlásat svou víru. Taky to chce jistě hodně pokory 
a hlavně lásky k lidem, kteří žijí v temnotě. Moc 
ráda na tebe vzpomínám a fakt tam v tom metru 
chybíš. Mám v kapse vždycky nějaký peníz, kdy-
bys tam náhodou byla, ať můžu přispět. Zatím to 
vždycky věnuji tomu pánovi, co je asi bezdomovec 
a prodává tam nějaký časopis.

Dívala jsem se na vaše stránky a zrovna ta restau-
race mě dost zaujala. Nikdy jsem nejedla žádná ci-
zokrajná jídla. Bydlím v horách, na samotě a v po-
hraničí. Takže k tomu tady člověk nijak nepřijde. 
Rozhodně chci ochutnat tahle exotická jídla. V Pra-
ze mívám jednou za měsíc čas asi tak 2 hodiny. 
Takže se tam chystám. Taky se mi líbí ten obchůdek. 
Kdysi jsem si v Praze v nějakém indickém obchodě 
koupila šál. Nikde jinde neměli dost dlouhý (jsem 
vysoká) a takový výběr barev..... takže to vypadá, 
že si s sebou do Prahy budu muset vzít více peněz 
na útratu za krásné a kvalitní věci. Manžel si tehdy 
koupil takovou mikinu a tu nosí dodnes. Začátkem 
příštího měsíce jedeme spolu s manželem na semi-
nář do Prahy a budeme mít dost času, protože mi 
končí můj výcvik v 16:00 h a seminář začíná až ve 
20:00 h. Tak se určitě zajdeme najíst do té restaura-
ce a prošmejdíme i ten obchůdek....

Dále píšeš něco o chrámu. Tam bych se taky za-
šla ráda podívat, ale nevím, kde to je. Je to součást 
toho obchůdku s restaurací?

Co se týká knížek, tak moc nestíhám číst odbor-
nou literaturu ke své profesi. Ale našla jsem si i čas 
na knihy od tebe. Moc se mi líbí ta o stvoření světa. 
Jsem teda spíše v první půlce, ale myslím, že v ka-
tolické církvi tuhle otázku moc nemáme pořešenou. 
Zatím jsem nic lepšího o vzniku života nečetla. 
Pak jsem mrkla i do ostatních knih a souhrnně 
bych řekla, že to co mě nejvíc na vašich knihách 
oslovuje, je SCHOPNOST KNIHY PŘEDAT 
LÁSKU. 

Mám při čtení pocit, že je to psané s velikou 
láskou a že hlavním posláním je tu lásku čtenáři 
předat. To je pro mě zajímavá zkušenost.

Když jsme u těch knih, ráda bych fi nančně při-
spěla na vaše knihy, abyste mohli tuhle lásku šířit. 
Na vašich stránkách sice je číslo účtu, ale já bych 
chtěla, aby ty peníze, které pošlu, byly použity právě 
a jen na knihy. Dalo by se to nějak zařídit? Nebo to 
mám napsat do poznámky? Poraď mi, prosím, jak 
to mám udělat. Moc se mi líbí ten váš způsob oslo-
vování lidí s knihami v ruce a jejich nabízením... 
Když vidím, jak nám reklamy neustále nabízejí 
konzum, chci podpořit právě tuhle vaši aktivitu. 
U nás v katolické církvi tímto způsobem nikdo 
neevangelizuje. Což je škoda. Proto chci podpořit 
vás, protože aspoň někdo ukazuje lidem cestu ven 
z konzumu zpět do nitra a k duchovním hodnotám. 
Náš stát je jeden z nejateističtějších států na světě, 
ale málokomu to vadí. Ještě jednou ti chci vyjádřit 
svůj obdiv i dík za to, že ty a tvoji přátelé jste ochot-
ni a schopni jít do ulic a oslovovat lidi. Modlím 
se za vás všechny statečné bojovníky za duchovní 
cesty.

Přeji krásné dny vám všem a doufám v setkání 
s tebou. ... protože jsi mi přirostla k srdci.
Pavlína

Pavlína spolu se svým manželem pomáhá v jed-
nom křesťanském 
zařízení na samotě 
v horách. Lidé, kteří 
se dostali do potíží 
s drogami, se zde 
učí opět žít čistě, 
bez ničící závislosti. 
Samostatně si vaří 
a perou a uklízejí ve 
svých malých dom-
cích a Pavla s ro-
dinou je jim poblíž, 
když je právě potře-
bují. Pavlína poslala 
na knížky 1 000 
korun, tak jsem 
jí za část z nich 
poslala životopis 
Šríly Prabhupády 
a Bhagavad-gítu. ❧

Ahoj Jalangi

dopis
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NAPSALI O NÁS
„Po festivalu doprovázeli Abha-

ju a mne Šrímán Vaijásaki prab-
hu a Šrímatí Kaišórí déví dásí na 
návštěvu oddaných v Praze. Není 
pochyb o tom, že tato půvabná 
komunita v Praze, kde jsou zbož-
ně uctívaná Jejich veličenstva 
Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra, 

získala přímá požehnání Pána 
Gaurángy a Šríly Prabhupády. 
Zde v nádherné venkovské kra-
jině uprostřed kraje plného jezer 
obklopující hlavní české město 
vyrostla překrásná ztranscenden-
talizovaná budova, kterou jsem 
nazval Vila Gauránga. Během 
našeho třítýdenního pobytu s tě-
mito báječnými oddanými jsme 
zakoušeli jejich mimořádnou 
úroveň čistého a jednoduchého 
duchovního pokroku. Jejich 
požehnání v nás zůstává stejně 
jako linoucí se vůně santálových 
tyčinek po áratí.“

(Patita Pávana dás, Astrologic-
ký newsletter, září 2011) 

DĚTSKÁ JAGJA
Na farmě Krišnův dvůr pro-

běhla další ze série samskár pro 
děti. Malému Góvindovi se 
poprvé obřadně stříhaly vlasy 
a Gaurángí se Sundarí přijímaly 
poprvé jídlo z obilnin. Góvinda 
je prvorozeným synem Préma-

datty dáse a Padjávalí déví dásí. 
Préma datta je hlavním agrono-
mem farmy, Padjávalí dlouhá léta 
pečuje o kravičky. Nyní, kromě 
mateřských povinností, zaskaku-
je v kuchyni a na oltáři u Božstev.

Gaurángí a Sundarí jsou dcer-
ky bhakty Davida a bhaktin Jany. 
Mladá rodinka, která se před pár 
lety přistěhovala k farmě. Bhakta 
David je umělecký kovář a vdě-
číme mu za nádhernou kovanou 
vstupní bránu do dvora farmy, 
bhaktin Jana spolu s ostatními 
matkami zajišťuje předškolní vý-
chovu dětí na farmě a v blízkosti 
farmy.

Přejeme dětem hodně štěstí na 
cestě duchovního pokroku.

Prija-kírti dás

BÝVALÝ ŠÉF APPLU STEVE 
JOBS OPUSTIL TĚLO

Steve Jobs, jedna z nejvýraz-
nějších osobností počítačové-
ho průmyslu, zakladatel spo-
lečnosti Apple a „otec“ iPhonu, 
iPodu i iPadu, podlehl začát-
kem října rakovině slinivky. 
Tento vizionář byl známý svým 
dobrým vztahem ke hnutí 
Hare Krišna. Na konci šedesá-
tých let, kdy měl velké těžkosti, 
bývalo jídlo od Hare Krišna na 
nedělní hostině jeho jediným po-
řádným jídlem. „Každou neděli 
jsem ušel sedm mil, abych dostal 
v chrámu Hare Krišna jedno 
dobré teplé jídlo,“ vzpomínal 
Jobs. „Miloval jsem to.“

Bahktivaibhava Svámí k od-
chodu Jobse napsal: „Cítím 
upřímnou soustrast nad Stevo-
vým odchodem. Je zakladatelem 
výtečnosti a… chuti, která uchvá-
tila miliardy lidí po celém světě. 
Kéž bychom pro něho dokázali 

Jejich Veličenstva

Malému Góvindovi poprvé stříhali vlasy

Góvard

Džalángí déví dásíaktuálně...
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udělat mnohem víc, jelikož on 
toho pro nás udělal tolik.

Je dobře známo, že ve svých 
studentských letech miloval 
chodit do chrámu a přijímat tam 
prasádam.“

GÓVARDHANA PÚDŽA

Koncem října proběhl v chrá-
mu v Lužcích radostný festival 
oslavující kopec Góvardhan. 

Krišna jako malý chlapec roz-
mluvil vradžským pastevcům 
krav v čele se svým otcem Nan-
dou Mahárádžou uctívání krále 
polobohů Indry. Navrhl jim, ať 
raději uctívají kopec Góvardhan, 
který dává zelenou trávu jejich 
kravám. Hněvem zaslepený Ind-
ra seslal na celou oblast pustošící 
deště, před kterými však Krišna 
pastevce ochránil tím, že kopec 
zvedl jako obrovský deštník a po 
sedm dnů jej držel na malíčku 
levé ruky. Indra, když viděl tento 
nadlidský výkon, se nakonec 
umoudřil a pokorně se Krišnovi 
omluvil za svou pýchu.

Oddaní tančili kolem kopce 
halvy ozdobeného ovocem 
a sladkostmi a po árati oběto-
vaném Góvardhanu jej nakonec 
s láskou a oddaností, a s teplým 
okořeněným mlékem, přijali.

PRABHUPÁDA´S 
HALL

Po dokončení re-
konstrukce schodiště, 
po položení dlažby 
a obkladů a pověšení 
lustrů se vstupní hala 
přeměnila v překrásný 
kousek duchovního 
světa zasvěceného 
Šrílovi Prabhupádovi. 
Obrovské zarámované 
fotografi e zakladate-
le-áčárji Mezinárodní 
společnosti pro vědo-

mí Krišny hned každého návštěv-
níka i obyvatele chrámu upa-
matovávají, díky komu jsme zde 
a jak se naše životy milostí toho-
to čistého oddaného a poznání, 
které nám laskavě předal, změni-
ly k lepšímu. Kéž ho dokážeme 
svou službou těšit a pomáhat mu 
naplňovat jeho vznešené cíle.

PŘIJĎTE NA HARINÁM!
Misí Šrí Čaitanji Maháprabhua 

je šířit jediný účinný lék pro 

ve Dvoře Královév Radnicích

ODKAZ DÁVNÉ INDIE DNEŠKU

v Plzni

Steve Jobs, velký milovník 
prasádam

Góvardhan, který se neliší od Pána Krišny

„Pan Harinám“ Vidjávačas-pati dás
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tento pokleslý věk Kali – zpívání 
Hare Krišna mahá-mantry. Kázat 
učení Čaitanji Maháprabhua je 
důležitější než pro svoje vlastní 
uspokojení zůstat doma. Misí 
Šrí Čaitanji Maháprabhua je šířit 
vědomí Krišny, a Jeho upřímní 
oddaní proto musí plnit Jeho 
touhu.

VZÁCNÍ HOSTÉ
Koncem října se v Čechách 

opět objevil Smita Krišna Svámí 
a a o měsíc později se cestou ze 
své vjásapúdži v lutotínské Čakře 
zastavil v chrámu v Lužcích Dá-
navír Gósvámí.

Začátkem ledna přijede Lílá 
Šuka dás, žák Bhakti Čaru Svá-

mího. V rámci svého evropského 
kazatelského turné zde bude od 
1. do 8. ledna dávat semináře na Smita Krišna Svámí

Dánavír Gósvámí

Vaišnavský kalendář

5.12. Gíta džajantí, vyslovení Šrímad Bhagavad-gíty
6.12. Vjandžuli Mahádvádaší & Mókšada Ékádaší, přerušení 
7.12. od 07:46 do 09:33
14.12. odchod Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Th ákura, půst 
 do oběda
21.12. Saphala Ékádaší, přerušení 22.12. od 07:58 do 10:40
4.1. Putrada Ékádaší, přerušení 5.1. od 10:36 do 10:45
19.1. Šat-tilá Ékádaší, přerušení 20.1. od 07:51 do 10:46
30.1. zjevení Šrí Advaity Áčárji, (půst dopoledne)
 19. výročí instalace Šrí Šrí Nitái Navadvíúačandry
3.2. Bhaimi Ékádaší, (půst do oběda za Pána Varáhadéva)
4.2. přerušení od 07:32 do 10:41, zjevení Pána Varáhadéva,
 hostina
5.2. zjevení Šrí Nitjánandy prabhua, půst do oběda
12.2. zjevení Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Th ákura
17.2. Vidžaja Ékádaší, přerušení 18.2. od 07:08 do 10:34

, půst 

00

ry

a,
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VÁNOČNÍ ROZDÁVÁNÍ 
PRASÁDAM HALVY

Hare Krišna, drazí oddaní 
a přátelé! 

Blíží se období vánoční 
a s ním jako každý rok přepl-
něná obchodní centra, shon, 
údery paliček, potůčky krve 
na ulici a zklamání.

Díky milosti Šríly Prabhu-
pády budou ale také v ulicích 
sankírtanoví oddaní zapojení 
do vánočního maratónu Šríly 
Praphupády, a pokud Krišna 
a vy budete chtít, budeme 
tam i my s desítkami (nebo 
stovkami?) litrů horké halvy.

Tento rok se snažíme vše 
více s předstihem naplánovat 
a zařídit, aby se co nejvíce 
osob mohlo zapojit do této 
nektarové služby. A tak vás 
všechny každým pádem oslo-
vujeme, voláme: Pojďme se 
pokusit potěšit pána Čaitanju 
a Nitjánandu! Pojďme zapojit 
do oddané služby co nejvíce 
osob (bratry, sestry, tety, ba-
bičky, kamarády…atd).

Uvaříme Krišnovi sladkou 
halvu, obětujeme a pojďme ji 
na ulici rozdávat! Je to úžas-
né! Toto skromné rozdávání 
halvy můžeme fi nancovat 
sami, ale dejme možnost více 
lidem se zapojit do oddané 
služby. Každých 50 Kč = 1 litr 
halvy.

Pro další informace nám 
neváhejte zavolat či napsat na 
níže uvedená čísla a telefony. 
Moc rádi se s vámi při tomto 
skromném pokusu setkáme.

Vaši služebníci
Vasudéva nandana dás 
a Pávaní déví dásí

Sledujte aktuální dění a prohlédněte si více fotografi í 
na www.harekrsna-luzce.cz

Zájemci o vánoční rozdávání halvy ozvěte se nám 
na 739734077 nebo gudakeshajaya@gmail.com

témata: 24 duchovních učitelů, 
Esence Bhagavad-gíty a Přeměna 
utrpení v duchovní blaženost.

Od 17. ledna se tu na zhruba 
tři dny rovněž ukáže žák Šríly 

Prabhupády Bhakti Višrambha 
Mádhava Svámí.

Přednášky z Góvindy a z chrá-
mu v Lužcích jsou ke stažení na 
našich webových stránkách. ❧

Bhakti Višrambha Mádhava Svámí
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Její přítel Bob rychle přistupuje 
k automatickému dalekohledu 

a podívá se. „Ano!! Je tam člověk, 
támhle. A mlátí rukama. Vypadá 
to, že má vážný problém. Někdo 
ho tam musí jet zachránit.“

Malá skupinka se dohadu-
je, kdo by měl jet. Jeden muž 
střední postavy kolem padesáti 
jménem John přiznává, že byl 
na střední v plaveckém týmu.
Není si jist, jestli to dokáže, ale 
brzy odhazuje váhavost i žluté 
tričko a skáče do oceánu. Když 
začíná plavat k muži v potížích, 
okamžitě si pomyslí, jak úžasné 
by bylo, kdyby tu byl jeho tre-
nér. „Zachránil by toho muže 
velice snadno.“ Nicméně se vrací 
v mysli zpět: „Pokusím se o to 
nejlepší.“

Přející dav na molu se zvětšil 
na asi dvacet pět. Bob dívaje se 
dalekohledem říká ostatním, co 
se děje. „John je asi ve třech čtvr-
tinách cesty k topícímu se muži... 

Topícího je sotva vidět. Jeho ruce 
nejsou ve vzduchu. Stěží drží hla-
vu nad vodou. Už déle nevydrží.“

Dav téměř jednohlasně naříká: 
„Ó, ne! Bože, prosím pomož mu.“

Topící se nabývá síly
Bob pokračuje: „John to do-

kázal. Přibližuje se k topícímu se 
zezadu.“ Zvyšuje hlas: „John chy-
til muže za ramena. Vytahuje ho!“ 
Dav hlasitě povzbuzuje, zatímco 
Bob roní slzy.

Dalších dlouhých třicet minut 
John bojuje, aby přitáhl topícího 
se blíže k molu, a dav kolem da-
lekohledu se rozrostl na stovku. 
Pak, jenom dvě stě padesát yardů 
od mola, úplně zmatený Bob 
oznamuje: „John pustil topícího 
se a pluje zpátky sám.“

„Proč to dělá?“ vykřikl jeden 
člověk. Johnova manželka si 
troufá hádat: „Možná nemůže 
táhnout topícího se celou cestu. 
Víte, má nemocné srdce.“

Jiná osoba z davu navrhuje, 
„Možná, že ten topící se je už 
mrtev.“

„Ne“, říká Bob, „to si nemyslím." 
Dvě stě očí se tiše, upřeně dívá 
směrem na napůl zachráněného 
muže. Vypadá to, že se pomalu 
hýbe. Bob přerušuje ticho: „Zdá 
se, že topící se nabývá síly. Teď 
plave sám. Podívejte, plave sám!“ 
Dav ho hlasitě povzbuzuje. Za 
pár minut připlouvá John k mís-
tu, kde se mořská voda střetává 
se silnými dřevěnými pilíři pod 
davem. Spolu s lidmi na molu 
sleduje topícího se muže a při-
pojuje se povzbuzováním. „Pojď, 
pokračuj!“

Napůl zachráněný muž se 
pomalu přibližuje k molu. Je 
očividně slabý. Moc neplave, spíš 
šlape vodu jako pes a dostává se 
k molu. To už se dav rozrostl na 

M a l ý  p ř í b ě h  o  t o p í c í m  s e  č l o v ě k uM a l ý  p ř í b ě h  o  t o p
Můj malý příběh ilustrující to, jak vidím věci jáMůj malý příběh ilustrující to, jak vidím věci já

V jeden sluneční letní den v Kalifornii se jeden muž jde 
koupat na pláž.Ten muž je velice dobrý plavec, ale dnes je 
spodní proud výjimečně silný a rychlý. V deseti minutách 
ho proud nese daleko na moře, za hranici viditelnosti. 
A pak, jedna paní stojící na blízkém molu Redondo 
Beach vhodí čtvrťák do automatického dalekohledu na 
mince s nadějí, že získá jasný výhled na ostrov Katalina 
vzdálený dvacet šest mil přes oceán. Asi po minutě nebo 
dvou sledování vodního horizontu zakřičí. Jeden z jejích 
přátel se jí ptá, co se děje. „Topí se tam člověk!!“ křičí.

Dánavír Gósvámí při zasvěcení

Dánavír Gósvámípříběh
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dvě stě padesát hlav, ale nejsou tu 
záchranáři.

Znovu potřebuje pomoc
V davu jsou slyšet jednotlivé 

modlitby. Přihlížejícím se skrz 
slzy začíná objevovat na tvářích 
úsměv. „Dělej, dělej!“ burácí 
dav. Napůl zachráněný člověk 
se přibližuje k molu, když náhle 
přestane. Potopí se pod vodu 

a vynořuje se až po patnácti vte-
řinách.

„Má znovu problém,“ volá Bob. 
„Potřebuje znovu pomoc!“

Další muž, tentokrát mladší, 
skáče do oceánu a začíná plavat 
k muži. Zanedlouho byl u napůl 
zachráněného a táhne ho k molu. 
Dav radostí šílí. Všichni pláčou. 
Slzy kanou všude. Topící se člo-

věk je zachráněn. TOPÍCÍ SE 
ČLOVĚK JE ZACHRÁNĚN!

Díky Bohu.

KOMENTÁŘ:
Osoba bez vědomí Krišny, 

podmíněná duše, se topí v oce-
ánu hmotné existence tak jako 
muž v příběhu. Dokud ji někdo 
neuvidí a soucitně se nerozhod-
ne ji zachránit, je ztracena.

Dobromyslné osoby na molu 
představují ISKCON. ISKCON 
učí nové oddané, jak se odevzdat 
Pánu Krišnovi následováním Šrí-
ly Prabhupády, védských písem 
a vaišnavů (ádau šraddhá tatah 
sádhu-sanga). V příběhu se lidi 
na molu slitovali nad topícím 
se mužem a začali mu pomáhat. 
Tak, jak aspirující oddaný přijí-

má zasvěcení od staršího vaišna-
vy v ISKCONu a dělá duchovní 
pokrok (bhadžana krijá), tak byl 
John vyslán, aby pomohl topí-
címu se. Tak jak John myslel na 
svého učitele plavání, podobně si 
každý pravověrný guru v ISKCO-
Nu přeje, aby byl Šríla Prabhu-
páda stále přítomen a osvobodil 
lidstvo.

Nejlepší úmysly, ale 
slabost srdce

John se dostal k topícímu se 
právě včas a mistrovsky plaval 
směrem ke břehu, táhnoucí za 
sebou topícího se. Ačkoliv měl 
John ty nejlepší úmysly, tak 
stejně jako někteří guruové 
v ISKCONu měl také slabé srdce 
a nemohl odtáhnout topícího se 
celou cestu zpátky do bezpečí. 
Naštěstí získal topící se trochu 
síly právě včas a začal plavat sám. 
Ale brzy začalo být zjevné, jemu 
i lidem na molu, že se sám vrátit 
nedokáže. Když to lidé na molu 
viděli, topícího se neopustili. 
Právě naopak, poslali další osobu, 
aby dokončila záchranu.

Pomoc až do návratu 
DOMŮ
ISKCON také neopouští oddané, 
jejichž duchovní mistr náhle 
poklesne. Žáku se doporučuje 
pokračovat ve vykonávání od-
dané služby a přijmout Šrílu 
Prabhupádu, védská písma 
a vaišnavy jako své průvodce 
pro život. Krišna zařídí, že další 
starší oddaný záchranu dokončí. 
Upřímnému oddanému pomáhá 

M a l ý  p ř í b ě h  o  t o p í c í m  s e  č l o v ě k uo p í c í m  s e  č l o v ě k u

Dokud ji někdo neuvidí a nerozhodne se ji zachránit, je ztracena
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ISKCON, dokud není zpátky 
DOMA, v bezpečí u Krišnových 
lotosových nohou. Představte si, 
jak pošetilé nebo pyšné by bylo 
od částečně zachráněného topící-
ho se člověka odmítnout záchra-
nu od druhého záchranáře. Prav-
dou je, že topící se měl trochu 
síly plavat, ale ne dost na to, aby 
se zachránil sám. Podobně po-
kud se oddaný, jehož duchovní 
mistr poklesl, považuje za „pevně 
ustáleného“ a myslí si, že proto 
nepotřebuje další individuální 
duchovní vedení, má jen krátko-
zrakou vizi. Cesta duchovního 
života je nebezpečná, s nástraha-
mi čekajícími na každém kroku. 

Proč by si vážný a inteligentní 
člověk nepřál dobře míněnou 
pomoc a milující podporu od 
jiného staršího vaišnavy jako své-
ho gurua?

Sádhuové neradí nic 
škodlivého

Žáci, kteří se sami nacházejí 
v takové situaci, ať už mají první 
nebo druhé zasvěcení či přijali 
sannjás, by v ideálním přípa-
dě měli opět vložit svoji víru 
do jiného vaišnavského gurua 
a znovu tak vzpružit svou vlastní 
sílu. Znovupotvrzení slibů pro-
střednictvím znovuzasvěcení je 
(pro mne) tak trochu, jako když 

si cestující před letem potvrdí 
rezervaci, aby se ujistili, že jejich 
místa v letadle jsou zabezpeče-
na. I když se taková procedura 
může zdát pro některé cestující 
zbytečná, letecké lince to jistě 
naznačuje, kteří cestující jsou 
zvláště odhodláni nezmeškat let. 
Podobně se může oddaný cítit 
znovuzasvěcením znevýhodněn, 
ale Krišna z toho vidí, jak je od-
daný skutečně odhodlán vrátit se 
zpátky k Jeho lotosovým nohám. 
Jakékoliv výhrady, které by ně-
kdo mohl vůči znovuzasvěcení 
mít, mohou být rozptýleny sku-
tečností, že mnoho tak mocných 
vaišnavských áčárjů (Šrí Nárada 
Muni, Šrí Vjásadéva, Šrí Bhíšma-
déva, Šrí Narahari Šarkara, Šrí 
Džíva Gósvámí, Šrí Bhaktivinóda 
Th ákura, Šrí Bhaktisiddhánta 
Sarasvatí Th ákura a Šríla Prabhu-
páda) se shodlo na správnosti 
případné opravy. Tyto vznešené 
osobnosti by nám nikdy nepo-
radily nic, co by bylo pro náš 
duchovní život škodlivé.

Óm tat sat. ❧
Šrí Krišna pomáhá svým oddaným

Měl by přijmout za své průvodce 
Šrílu Prabhupádu, védská písma 

a vaišnavy
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Životopis amerického svámího

Cesta domů

Cesta na Východ

Můj nejlepší přítel Danny 
a já jsme se pomalu plížili 

po vrzajícím schodišti dolů do 
tmavého, vlhkého sklepa v jejich 
domě. Náhle mi v podvědomí 
bleskla myšlenka – neměl bych 
tu být. Srdce mi bušilo.

Uprostřed pokoje se opírala 
o ocelové háky vzpěračská činka 
nesoucí závaží dvou set padesáti 
liber. „Můj otec to zdvihá každý 
den,“ pochlubil se můj spolužák. 
Bylo mi sedm let, byl jsem malý 
a hubený, měl jsem krátké černé 
vlasy, hnědé oči a tmavou pleť. 
Když jsem se dotkl chladného 
závaží, cítil jsem se nepatrný.

Danny se ke mně otočil: 
„Richie, ukážu ti velké tajemství.“ 
Dal si ukazováček před rty a za-
šeptal: „Slibuješ, že to nikomu 
neřekneš?“

Vyšplhal se nahoru na polici, 
natáhl se do výšky ke stropnímu 
trámu a slezl dolů s mosazným 
klíčem. Potom mě zavedl k dře-
věné skříni, která byla větší než 
my, odemkl ji a dveře se rozlétly 
dokořán. Ukázal na hromadu 
časopisů.

„Pojď,“ usmál se Danny. „Podí-
vej se na nějaký.“

Udělal jsem to. Byl plný foto-
grafi í nahých žen v milostných 
pózách. Mé malé tělo se zachvělo. 
Nikdy předtím jsem neviděl, co 
mají děvčata pod oblečením. Vy-
padalo to tak divně a zakázaně.

„Pěkný, ha?“ zeptal se Danny.

Přikývl jsem. Nevěděl jsem, co 
mám říct. Zaklapl jsem časopis 
a strčil ho zpět do skříně.

„Počkej, až uvidíš, co je v zá-
suvce.“ Otevřel ji a ukázal mi dvě 
pistole a několik ručních gra-
nátů. „Můj táta má ty pistole 
pořád nabitý a ty granáty jsou 
opravdický.“ Podal mi granát. 

„Na, podrž to.“
Svíral jsem studený těžký 

kov. Zachvěl jsem se: „To je 
hodně hezký,” zamumlal jsem. 
Se snahou skrýt svůj strach 
jsem opatrně vrátil zbraň 
zpátky do zásuvky.

„Richie, počkej, až uvidíš 
tohle.“

Danny otevřel dvoje dvířka 
uvnitř skříně, která ukrývala 
něco jako oltář. Tam byla za-
rámovaná fotografi e s osobou, 
jejíž oči zlověstně zíraly přímo 
na mě. Se zděšením jsem 
si uvědomil, že stojím 

tváří v tvář Adolfu Hitlerovi. Po 
obou stranách fotografi e byly 
obřadně zavěšeny stuhy s vyšitou 
nacistickou svastikou a pod ní 
visela dýka se zářící svastikou 

Malý Richie v osmi letech

Rádhánáth Svámí román
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vyrytou v její rukojeti. Mé srdce 
bylo sklíčené. Myslí se mi míhaly 
ohavné představy. Často jsem 
slyšel mluvit starší členy naší 
rodiny o nedávném vraždění 
našich příbuzných rukama na-
cistů. O rodině mého dědečka 
už nikdo nikdy neslyšel od roku 
1941, kdy nacisté obsadili Litvu, 
domov mých předků.

Danny zašeptal: „Je to tajem-
ství, ale moji rodiče tě nenávidí.“

Vlna horka mi přeběhla ze 
žaludku k hrdlu. „Proč? Co jsem 
udělal?“

„Protože jsi žid. Říkají, že jste 
zabili Ježíše.“

„Co?“ stál jsem ochromen. To, 
co jsem slyšel, prostě nedávalo 
smysl.

„Můj táta říká, 
že vás dokonce 
nenávidí i Bůh.“

Těžké kroky 
jeho rodičů vrzaly 
skrze strop nad 
námi. Nevěděl 
jsem, jestli mám 
utéct, schovat se 
nebo plakat.

„A ty mě nená-
vidíš, Danny?“

„Ne, jsi můj 
nejlepší kamarád. 
Protože jsi žid, tak 
tě možná budu 
nenávidět, až vy-
rostu. Ale doufám, 
že ne.“

Měl jsem v hla-
vě úplně prázdno.

Danny zamkl 
skříň a vedl mě 
nahoru po scho-
dech ke kuchyň-
skému stolu, kde 
nás čekala jeho 
matka se dvěma 

talíři vanilkových 
sušenek a dvěma sklenicemi stu-
deného mléka. 

Nuceně se usmívala. Hlasité 
zavrzání podlahy oznámilo pří-
chod Dannyho otce, podsaditého 
muže s hranatými čelistmi, s še-
divými vlasy ostříhanými na jež-
ka, malýma pronikavýma očima 
a úsměvem na půl úst, z kterého 
na mě šla zima. V jeho přítom-
nosti jsem se cítil naprosto vyda-
ný mu všanc.

Mohly by ty sušenky být otrá-
vené? napadlo mě. Ale co jsem 
mohl dělat. Měl jsem strach 
nejíst.

„Jez, Richie. Co se děje?“ pobí-
zela mě jeho matka.

Ze všech sil jsem se snažil 
u jídla ukrýt své trápení. S kaž-

dým soustem jsem se modlil 
k Bohu, aby mě ochránil.

Bledý jako duch jsem se vydal 
domů. V tom věku jsem ještě ne-
uměl příliš rozlišovat. 

Byl jsem jednoduše zraněný. 
A těžce.

Má matka mě přivítala s vlíd-
ným úsměvem. Stála v kuchyni 
se zástěrou kolem boků a na 
oválném jídelním stole válela 
těsto. „Dělám ti jablečný štrúdl, 
Richie. Tvůj zamilovaný.“

„Mami,“ zeptal jsem se. „Nená-
vidí mě Bůh?“

„Ne, samozřejmě, že ne. Bůh tě 
miluje.“ Povytáhla obočí a polo-
žila váleček na stůl. „Proč se mě 
ptáš na takovou věc?“

Bál jsem se jí to říct. „Nevím, 
myslím, že jsem prostě jen zvě-
davý.“ Abych se vyhnul dalším 
otázkám, vyběhl jsem nahoru do 
svého pokoje.

Věřil jsem své matce. Věřil 
jsem, že Bůh mě miluje. Ležel 
jsem na posteli, zíral do stropu 
a snažil se pochopit ten rozpor 
lásky a nenávisti, obojího spoje-
ného s tím stejným Bohem.

V nevinnosti dětství jsem se 
tajně modlíval v myšlenkách 
nebo šeptem. Ponejvíce jsem se 
modlil v posteli před usnutím. 

Když jsem se modlil, cítil jsem 
určité útočiště, a že mi někdo 
naslouchá. Věřil jsem, že mě Bůh 
slyší a že je se mnou. Přesto jsem 
měl spousty otázek ohledně to-
hoto božského stvoření. Kdo je ta 
bytost, které se říká Bůh? uvažo-
val jsem často.

Je jako obrovitánský mrak nebo 
stín, téměř neviditelný? Nebo je 
to přítel, který slyší všechny mé 
modlitby, tak skutečný, že se Ho 
mohu ve svých myšlenkách téměř 
dotknout? ❧

Věřil jsem, že Bůh mě miluje
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Dárková poukázka
na odběr

Náma-Hatty
časopisu Mezinárodní

společnosti pro vědomí Krišny

v roce 2012

DARUJTE SVÝM DRAHÝM 
A BLÍZKÝM NÁMA-HATTU. Po celý 
příští rok se můžou blíže seznamovat 
s fi lozofi í vědomí Krišny, prožívat 
osudy Šríly Prabhupády v příbězích 
Šruta-kírtiho dáse, putovat z Ameriky 
do Indie v době dětí květin s Rád-
hánáthem Svámím, zamýšlet se nad 
přednáškami duchovních mistrů, do-
zvídat se nejžhavější novinky o nad-
cházejících oslavách a návštěvách 
nebo si alespoň něco dobrého uvařit.

Chcete-li jim pod stromeček věno-
vat dárkovou poukázku na odběr Ná-
ma-Hatty, ozvěte se na adresu redakce.

Vyšel Vaišnavský kalendář na příští rok 
s překrásnými barevnými fotografi emi Šríly 
Prabhupády na křídovém papíře doplněnými 
jeho citáty. Kromě význačných vaišnavských 
svátků a ékádaší kalendář rovněž uvádí stát-
ní svátky České republiky. Těšte se po celý 
rok pohledem na lotosovou tvář Šríly Prab-
hupády. Nenechte si ujít! Limitovaná edice!

Objednávejte na www.govindabutik.cz
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Všechny tyto činnosti byly pů-
vodně určeny pro přivítání 

právě narozeného Ježíše – pro 
jeho potěšení. Jenomže dnes se 
vše dělá pro uspokojení našich 
tělesných smyslů, zatímco pů-
vodně všechno bylo určeno pro 
službu a oslavování Boha a Jeho 
představitele.

Dá se tedy říct, že Krišnovi 
oddaní mají vlastně Vánoce 
každý den, protože každý den 
uklízí pro Krišnu Jeho chrám, 
oslavují Ho zpíváním Hare Kriš-

na a jiných „koled“, pečou, vaří 
a obětují Mu jídlo a různé vůně, 
zapálené lampy, květiny (vázy 
na našem oltáři někdy připomí-
nají i ten stromeček), a nakonec 
podle pokynů Nektaru oddanosti 
každý při návštěvě chrámu při-
nese nějaký ten dárek pro místní 
Božstva – zeleninu, ovoce, květi-
ny, obilí, rýži, peníze – cokoliv si 
může dovolit.

Ježíš Kristus přišel rozšiřovat 
lásku k Bohu a také bližnímu 
svému. Přesně to, co učí také 

vaišnavismus. Podívejme se, co 
o tom píše Šríla Prabhupáda ve 
svých komentářích ke Šrímad-
Bhágavatamu:

ŠB 7.15.10
Říká se, že když bylo Pánu 

Ježíši Kristu dvanáct let, šokoval 
ho pohled na židy obětující ptáky 
a zvířata v synagogách, a proto 
odmítl židovský náboženský sys-
tém a započal nové náboženství, 
křesťanství, které následovalo 
přikázání Starého zákona „Neza-
biješ“…

ŠB 6.10.9
Každý by měl být nešťast-

ný, když vidí druhé nešťastné, 
a šťastný, když vidí jejich štěstí. 
Atmavat sarva-bhútéšu – člověk 
má cítit štěstí a neštěstí druhých 
jako své vlastní. Právě na tom 
se zakládá buddhistická zásada 

Skutečné VánoceSkutečné Vánoce
Vánoce jsou původně náboženský svátek, oslava příchodu 
čistého oddaného Boha – Ježíše Krista, a všechny dávné 
vánoční obyčeje to připomínají. Uvedu pár příkladů. 
Lidé doma uklízejí, zpívají koledy, pečou cukroví, vaří 
spoustu jídla, zapalují různé vonné substance a svíčky 
a dávají si dárky. (Stromeček vynechávám – to je nová 
věc, ale pěkná dekorace.)

Vraťme Vánocům jejich 
skutečný duchovní význam

Člověk má být soucitný ke všem živým bytostem

Álálanátha dásočima filozofa
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nenásilí – ahimsah parama-dhar-
mah. Když nám někdo ubližuje, 
cítíme bolest, a proto bychom 
neměli působit bolest jiným 
živým bytostem… není možné 
pokračovat v zabíjení zvířat a zá-
roveň být zastáncem náboženství. 
To je největší pokrytectví. Ježíš 
Kristus řekl, „Nezabíjejte“, ale po-
krytci přesto udržují v provozu 
tisíce jatek a zároveň se vydávají 
za křesťany… Tento verš jasně 
říká, že člověk má být soucitný 
ke všem živým bytostem. Ať už 
se jedná o člověka, zvíře, strom 
nebo rostlinu – všechny živé 
bytosti jsou syny Nejvyšší Osob-
nosti Božství. Pán Krišna říká 
v Bhagavad-gítě (14.4):

sarva-jónišu kauntéja múrtajah 
sambhavanti jáha tásám brahma 
mahad jónir aham bídža-pradah 
pitá.“ Ó synu Kuntí, je třeba chá-
pat, že všem životním druhům 
je umožněna existence zrozením 
v této hmotné přírodě a že Já 
jsem otcem dávajícím símě.“

Různé podoby těchto živých 
bytostí jsou jen jejich vnější 
oděvy. Každá živá bytost je ve 
skutečnosti duší, nedílnou částí 
Boha. Nikdo by proto neměl pro-
jevovat přízeň pouze jednomu 
druhu… vaišnava je tedy skuteč-
ně dokonalou osobou, protože 
naříká, když vidí druhé nešťastné, 
a raduje se, když je vidí šťastné. 
Vaišnava je para-dukha-dukhí 

– je vždy nešťastný při pohledu 
na podmíněné duše v zoufalých 
podmínkách materialismu. Proto 
je neustále plně zaměstnaný ká-
záním vědomí Krišny po celém 
světě.

Co k tomu dodat? Pokusme se 
na žádost Šríly Prabhupády udě-
lat lidi šťastnými. To je vše. To je 
smysl života – služba Krišnovi 

a guruovi. A největší službou je 
rozdávání vědomí Krišny.

Jak Pán Krišna samotný říká 
v Bhagavad-gítě (18.69):

na ča tasmán manušjéšu kaščin 
mé prija-krittamaha

bhavitá na ča mé tasmád anjah 
prijataró bhuvi

Největší službou, kterou můžeme 
pro Pána udělat, je pokusit se 
vštípit oddanou službu do srdcí 
podmíněných duší, aby se mohly 
osvobodit z podmíněného života. 
A za to si nás Krišna zajisté všim-
ne. Šríla Bhaktivinoda Th ákura 
řekl, že vaišnava se pozná podle 
své kazatelské práce, jak dokáže 

přesvědčit podmíněné duše 
o jejich věčném postavení jako 
věčný služebník Krišny: Džívera 

‘svarúpa’ hój—krišnéra ‘nitja-dás’ 
(C.c. Madhja 20.108)

Vánoce jsou ke kázání jako 
stvořené, využijme toho. Lidé 
se navštěvují a dávají si dárky, 
jsou snad tou dobou trochu 
citlivější a vnímavější. Dávání 
a přijímání darů je také jedna ze 
šesti vaišnavských výměn vztahů. 
Rozdávejme ale ty nejlepší dárky 

– Prabhupádovy knihy, prasádam, 
obrázky, Krišny si vědomou hud-
bu apod. Vraťme Vánocům jejich 
skutečný duchovní význam, pak 
to bude dokonalé. ❧

Ježíš Kristus řekl, „Nezabíjejte"
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ké pravdy ovlivňuje 
nesčetné fi lozofi cké 
a náboženské myslitele 
až dodnes.
POZOR! Novinka – 
právě vyšla Antja-lílá 

– poslední díl Čaitanja-
čaritámrity!
Ceny jednotlivých dílů 

– Ádi-lílá, Madhja-lílá 
1 a 2 a Antja-lílá: po 
600 Kč

KRIŠNA
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda
Zábavy Krišny jsou nejen vzrušující, okouzlující a zábav-

né, ale také plné hluboké 
moudrosti, fi lozofi e 
a duchovního poro-
zumění. Každý, kdo si 
vyšetří trochu času na 
čtení této ojedinělé 
knihy, bude překva-
pen, jak velký má vý-
znam pro současnou 
společnost s jejími 
problémy.
Cena prvního a dru-
hého dílu dohroma-
dy: 200 Kč 

ŽIVOT POCHÁZÍ ZE ŽIVOTA
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda
Lidem zvyklým přijímat slova 
moderních vědců jako ověřené 
a dokázané pravdy může tato 
kniha otevřít oči. Je to bez-
prostřední trefná kritika dnes 
převládajících názorů, teorií 
a hypotéz moderní vědy posta-
vených na zcela chybných zákla-
dech, které nemohou uspokojivě 
vysvětlit otázky vzniku a smyslu 
života.
Cena: 100 Kč

BHAGAVAD-GÍTÁ TAKOVÁ, JAKÁ JE
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivé-
danta Svámí Prabhupáda 
Drahokam duchovní moud-
rosti Indie, ve kterém Šrí 
Krišna svému důvěrnému 
příteli Ardžunovi plně vy-
jevuje vědu o seberealizaci 
a tajemství vědomí, karmy, 
jógy a reinkarnace. Toto 
vydání představuje poselství 
Pána Krišny v jeho původní 
nezměněné podobě.
Cena: 200 Kč

ŠRÍMAD-BHÁGAVATAM
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda
Naleznete v něm nepřeberné množství informací o téměř 
všech aspektech indické védské civilizace. Studenti literatury 
v něm odhalí mistrovské dílo vznešené poezie. Zájemcům 
o psychologii nabízí pozoruhodné pohledy na povahu vě-
domí a lidské chování a hledačům duchovní podstaty dává 
vedení k poznání vlastního já a realizaci Absolutní Pravdy.
Ceny jednotlivých zpěvů: 1.1/130 Kč, 1.2/130 Kč, 1.3/130 Kč, 

2/130 Kč, 
3.1/130 Kč, 
3.2/130 Kč, 
3.3/130 Kč, 
4.1/260 Kč, 
4.2/260 Kč, 
5/260 Kč, 
6/260 Kč, 
7/260 Kč, 
8/260 Kč, 
9/300 Kč,  
10.1/300 Kč

ČAITANJA-ČARITÁMRITA
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda
Životopis Šrí Čaitanji Maháprabhua – fi lozofa, světce, du-
chovního učitele, mystika a božské inkarnace, který započal 
velké společenské a náboženské hnutí v Indii šestnáctého 
století. Jeho učení ztělesňující nejvyšší fi lozofi cké a teologic-

Knihy z nakladatelství BBT
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SKRYTÁ SLÁVA INDIE
Steven J. Rosen
Přehledné a populárním způso-
bem zpracované seznámení s nej-
různějšími aspekty védské fi lozofi e 
a kultury. Najdete v ní nejznámější 
polobohy, svatá místa, něco o ájur-
védě, tradičním tanci či odpověď 
na to, proč je kráva posvátná.
Cena: 190 Kč

NÁVRATY
založeno na učení Šríly Prabhupády
Dozvíte se zde, jak převtělování prochá-
zí dějinami lidstva, co o něm říkají různí 
fi lozofové a různé církve a jak vlastně 
funguje.
Cena: 30 Kč

VĚDOMÍ KRIŠNY – PŘÍRUČKA 
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Bhakti Vikáša Svámí
Báječná knížka, která vám ve zkrat-
ce představí to nejdůležitější přede-
vším z praktikování bhakti-jógy, ale 
i další témata, která by měl každý, 
kdo se chce seznámit s vědomím 
Krišny, určitě znát.
Cena: 30 Kč

108 RECEPTŮ OD GÓVINDY
Praktická vegetariánská kuchařka 
aneb jak žít zdravě, bohatě a moud-
ře. Vynikající recepty z vyhlášené 
restaurace Góvinda v Soukenické 
ulici – zeleninová jídla, sladkosti, 
saláty, najdete tam něco o józe jede-
ní, o vegetariánství, o koření nebo 
jak si udělat doma sýr či jogurt.
Cena: 60 Kč

PRABHUPÁDA
Satsvarúpa dás Gósvámí
Strhující životní příběh 
čistého oddaného, který 
se v bouřlivé době hippies, 
drog a volné lásky vydává 
do Ameriky naplnit pokyn 
svého duchovního učitele. 
Ze skromných začátků se 
hnutí Hare Krišna rozšíři-
lo brzy po celém světě jako 
požár a tisíce lidí dodnes 
objevují hloubku védské 
fi lozofi e, kterou Prabhu-
páda Západu představil.
Cena: 100 Kč

MAHÁBHÁRATA
Převyprávěl 
Krišna Dharma dás
Nejoblíbenější dílo in-
dické klasické literatury, 
které před pěti tisíci lety 
sepsal vznešený mudrc 
Vjásadéva. Líčí životní 
osudy pěti hrdinských 
bratrů Pánduovců, kteří 
byli předurčeni vládnout 
Zemi, avšak byli o krá-
lovství záludně připrave-
ni svými bratranci, a celý 
spor nakonec vyvrcholil 
bratrovražednou válkou.
Cena: 360 Kč

RÁMÁJANA
Převyprávěl Krišna Dharma dás
Příběh o nehynoucí lásce Síty a Rámy 
a věrnosti Jeho bratrů Lakšmany 
a Bharaty. O únosu krásné princezny 
na Šrí Lanku a o jejím osvobození 
z rukou démona Rávany za pomoci 
armád medvědů a opic. (Ve sloven-
štině)
Cena: 150 Kč

…nejlepší dárek!
Obje dnávejte  na w w w.gov indabuti k.cz  neb o na telefonu 737581198 či  733500964
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Význam Hare Krišna Mantry

V tomto znečištěném pojetí 
života se všichni snažíme vy-

kořisťovat zdroje hmotné přírody, 
ale ve skutečnosti se víc a víc 
a složitěji zaplétáme. Této iluzi 
se říká májá neboli těžký zápas 
o existenci pod přísnými zákony 
hmotné přírody. Tento iluzorní 
boj s hmotnou přírodou může 
být okamžitě zastaven znovuob-
novením našeho vědomí Krišny.

Vědomí Krišny není pro mysl 
nic umělého. Toto vědomí je pů-
vodní energií živé bytosti. Když 
slyšíme tuto transcendentální 
vibraci, toto vědomí je obnoveno. 
A tento proces doporučují pro 
tento věk i autority. Praktickou 
zkušeností můžeme také vnímat, 
že zpíváním mahá-mantry neboli 
vznešeného zpěvu osvobození 
může člověk okamžitě cítit trans-
cendentální extázi z duchovní 
sféry.

Není potřeba jazyku 
mantry rozumět

Když je člověk skutečně na 
úrovni duchovního chápání, pře-
konávající úrovně smyslů, mysli 
a inteligence, je umístěn na trans-
cendentální úrovni. Toto zpívání 

Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna 
Krišna, Hare Hare/ Hare Ráma, 
Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare 
Hare pochází přímo z duchovní 
úrovně. Překonává všechny nižší 
úrovně vědomí – smyslovou, men-
tální a intelektuální.

Tato transcendentální vi-
brace Hare Krišna, Hare 
Krišna, Krišna Krišna, 
Hare Hare/ Hare Ráma, 
Hare Ráma, Ráma Ráma, 
Hare Hare je dokonalou 
metodou pro znovuožive-
ní našeho vědomí Krišny. 
Jako živoucí duše jsme 
všichni původně Krišny si 
vědomé bytosti, ale kvů-
li našemu sdružování se 
s hmotou již od nepaměti 
je nyní naše vědomí zne-
čištěno hmotným prostře-
dím.

Zpívání Hare Krišna pochází přímo z duchovní úrovně

Šríla Prabhupádapřednáška
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Pro zpívání této mantry není 
potřeba jazyku mantry rozumět, 
ani není zapotřebí jakýchkoliv 
dohadů mysli či intelektuálních 
úprav. 

Automaticky vychází z du-
chovní úrovně a každý se může 
zapojit do této transcendentální 
zvukové vibrace bez jakýchkoliv 
předchozích kvalifi kací a tančit 
v extázi. Viděli jsme to v praxi. 
I dítě se může zapojit do tohoto 
zpívání, nebo dokonce se může 
přidat i pes.

Energie blaženosti nám 
pomáhá dosáhnout Krišny

Měli bychom však naslouchat 
zpívání z úst čistého oddaného 
Pána. Tak bude dosaženo oka-
mžitého účinku. 

A co nejvíce je to možné, by-
chom se měli vyhnout zpívání 
z úst neoddaného. Je to stejné 
jako s mlékem, kterého se dotkla 
hadí tlama – má jedovaté účinky.

Slovo Hará je podoba oslovení 
energie Pána. Obě slova Krišna 
a Ráma jsou podobami přímého 
oslovení Pána a znamenají „nej-
vyšší potěšení, věčné.“ 

Hará je nejvyšší energie bla-
ženosti Pána. Tato energie, je-li 
oslovená jako Hare, nám pomá-
há dosáhnout Nejvyššího Pána.

Hmotná energie, zvaná májá, 
je jednou z nesčetných energií 
Pána, stejně tak jako my jsme 
okrajovou energií Pána. Živé 
bytosti jsou popsány jako energie 
nadřazená hmotě. 

Když je vyšší energie ve styku 
s nižší energií, dochází k nesluči-
telné situaci. Ale když je nejvyšší 
okrajová energie ve styku s du-
chovní energií, Harou, dochází 
ke šťastnému, normálnímu stavu 
živé bytosti.

Pán se upřímnému 
oddanému sám vyjeví

Ta tři slova, Hará, Krišna 
a Ráma, jsou transcendentálními 
semínky mahá-mantry a toto 
zpívání je duchovním voláním 
Pána a Jeho vnitřní energie, Hary, 
o ochranu podmíněné duše. 
Toto zpívání je naprosto 
stejné jako opravdový pláč 
dítěte za matkou. Matka 
Hará pomáhá v dosažení 
milosti Nejvyššího Otce 
Hariho, neboli Krišny, 
a Pán se takovému upřím-
nému oddanému sám 
vyjeví.

Proto žádný z prostředků du-
chovní realizace není v tomto 
věku tak účinný jako zpívání 
mahá-mantry Hare Krišna, Hare 
Krišna, Krišna Krišna, Hare 
Hare/ Hare Ráma, Hare Ráma, 
Ráma Ráma, Hare Hare. ❧

Toto zpívání je voláním Pána a Jeho vnitřní energie o ochranu 
podmíněné duše

Žádný z prostředků duchovní realizace 
není v tomto věku tak účinný



Marokánky
Těsto: 250 ml mléka, 5 dkg másla, 

4 pl hladké mouky, 5 pl cukru 
krupice, mandle, ořechy, rozinky 
a kandované ovoce

Poleva: 200 g kokosového tuku, 
70 g sušeného mléka, 70 g cukru 
moučky a 30 – 40 g karobu

Postup: kandované ovoce (po-
kud je třeba) a ořechy nasekáme. 
Rozinky spaříme a osušíme. Do 
hrnce dáme vařit mléko s máslem, 
cukrem a moukou. Za stálého 
míchání (aby se základ nepřichy-
til) směs svaříme do husté hmoty. 
Odstavíme ji a vmícháme do ní 
kandované ovoce, ořechy a rozinky. 
Plech vymažeme a vysypeme nebo 
vyložíme pečícím papírem. Z těsta 
vytvoříme na plechu placky, které 
v troubě pečeme dozlatova. 

Rozpustíme kokosový tuk a ne-
cháme 10 minut stát, poté za stálé-
ho míchaní přidáme cukr, sušené 
mléko a nakonec karob. 

Spodní stranu upečených ma-
rokánek namočíme do rozpuštěné 
polevy a necháme ztuhnout. 

Banánky máčené 
v karobové polevě

Těsto: 500 g hladké mouky, 300 g 
másla, 150 g cukru moučky, 30 g 
vanilkového cukru

Poleva: jako v předchozím re-
ceptu

Postup: vypracujeme jemné 
měkké těsto, které necháme uležet 
alespoň hodinu v lednici. Mlýn-
kem na mletí masa tvarujeme ba-
nánky a pečeme zhruba při 200 °C 
dorůžova. Necháme vychladnout 
a slepujeme rybízovou marmelá-
dou.

Banánky namáčíme v rozpuště-
né polevě a necháme vychladnout.

Linecké cukroví
Těsto: 100 g cukru moučky, 

200 g másla, 300 g hladké mouky, 
1 pl jogurtu

Na obalení: 1 balíček vanilkové-
ho cukru a 150 g cukru moučky

Postup: hladkou mouku proseje-
me na vál, přidáme změklé máslo, 
cukr a jogurt a vypracujeme na 
hladké a vláčné těsto. Těsto nechá-
me pár hodin vychladnout. Pak 
ho rozválíme na tenký plát a vy-
krajujeme cukroví, které klademe 
na plech a dáme upéct. Pečeme 
v předehřáté troubě asi 10 minut 
při 175 °C.

Upečené cukroví natřeme mar-
meládou, slepíme a vrch namáčí-
me do moučkového cukru smícha-
ného s vanilkovým.

S láskou a oddaností obětujeme 
Krišnovi

Recept poskytla 
Džagan Móhiní déví dásí
RR
DDD

Cukroví
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