
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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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, 736 107 009
Farma Krišnův Dvůr, Městečko 
u Benešova č. 1, Chotýšany 257 28 
tel. 317 796 008, 732 424 238
Kazatelské centrum Prabhupád bhavan, 
Durďákova 34, Brno sever 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

ostře sledovaný rok 2012 opře-
dený spoustou očekávání začal 
oslavami Pána Advaity, Pána Nit-
jánandy a Božstev Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandry, kteří již 19 let 
zahrnují svou milostí oddané i ne-
oddané v celé české játře.

Za tu dobu se Jejich vlivem 
změnila srdce stovek a tisíců mužů 
a žen dotazujících se po smyslu lid-
ské existence. Nadčasové poznání 
předávané v knihách Šríly Prabhu-
pády nabízí odpovědi, které zda-
leka nejlépe vysvětlují, proč tady 
jsme a jak nejlépe máme naložit 
s časem, který je nám vyměřený.

A ve skutečnosti to není to nic 
těžkého – zpívat, tancovat a ho-
dovat pro potěšení Šrí Krišny – to 
dokáží i malé děti v mateřské škol-
ce :-).

Do jedné takové jsme nedávno 
zajeli s programem Odkaz dávné 
Indie dnešku. Děti zpívaly Góvinda 
džaj džaj, Gópála džaj džaj, tleskaly, 
hrály na různá „hrkátka“, naučily 
se známý „svámí krok“, s nadšením 
si nechaly ozdobit obličej gópí 
tečkami a nakonec si šťastně po-
chutnávaly na sandéši, Džaganná-

tově jazyku, kokosových kuličkách, 
koft ě a pakoře.

Duše, která je po tolik životů vli-
vem své předchozí karmy připou-
tána k hmotě, v takových chvílích 
okamžitě pookřeje a radostně se 
zapojuje do duchovních činností. 
A nezáleží na tom, je-li tělu osmde-
sát nebo pět let.

Nejde ale o to, aby lidé, kteří 
přijdou do kontaktu s vědomím 
Krišny, byli „pouze“ přízniví. Do-
kud nezačnou sami praktikovat du-
chovní život – číst Prabhupádovy 
knížky a zpívat Hare Krišna – bude 
jim smysl života stále unikat. Tím 
je vymanit se z tohoto koloběhu 
zrození a smrti a vrátit se zpátky 
domů, zpátky k Bohu.

Přála bych si, aby si v tomto 
návratu k Bohu oddaní co nejvíce 
navzájem pomáhali. A pomáhali 
i těm, kteří se ještě o vznešeném 
procesu bhakti-jógy mají teprve 
dozvědět. A přála bych si, aby 
k tomu svým dílem přispěl i tento 
časopis Náma-Hatta.

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

Hare Krišna,



Šrutakírti dásSeriál

Během mé první pouti po Indii na podzim 
a v zimě roku 1972 vařila pro Šrílu Prabhupádu 

Málatí déví. Byla manželkou Šjámasundary dáse, 
Prabhupádova tajemníka. Jejich dceři, Sarasvatí, 
byly v té době asi tři roky. Byla tou nejpožehnanější 
holčičkou. Byla jedinou osobou, co znám, která 
mohla vcházet a vycházet z Prabhupádových pří-
bytků bez ohlášení.

Působila, jako by se zjevovala odnikud, jako dro-
boučký Nárada Muni, v nejrůznějších chrámech po 
světě. Vždy končila v Prabhupádově pokoji. Potom, 
stejně rychle, jako se objevila, zase zmizela. Prabhu-
páda si její společnosti užíval. Někdy mu sedávala 
na klíně. Jindy si z ní láskyplně utahoval, jako by 

byl její dědeček. Sarasvatí měla vždy v ruce nebo 
v puse nějaké prasádam. Šríla Prabhupáda si toho 
všiml a zásoboval ji sladkostmi z krabice na svém 
stole. 

Jednoho dne, když jsem Prabhupádu masíroval, 
vešla Sarasvatí do jeho pokoje. Jako obvykle jedla. 
Šríla Prabhupáda se smál.

„Ty pořád jíš,“ řekl. „Víš, co mi připomínáš?“ Podí-
vala se na něj s pusou plnou jídla a zavrtěla hlavou. 

„Připomínáš mi město New York – popelářské 
vozy,“ řekl jí. „Viděla jsi někdy popelářské vozy 
v New Yorku?“ Sarasvatí přikývla. „V New Yorku,“ 
pokračoval Prabhupáda, „mají takové obrovské 
popelářské vozy. Ty jezdí po ulicích a popeláři do 
nich vysypávají odpadky.“ Prabhupáda natáhl jed-
nu ruku nad hlavu, druhou k podlaze a řekl: „Jezdí 
po ulicích a vysypávají odpadky do veliké pusy 
toho náklaďáku a ten udělá zzzzzuuummmmm, 
sklapne pusu a sní to. Potom udělá ten náklaďák 
iiimmmmm a pusu zas otevře. Takhle.“

Napodoboval sklapováním paží nahoru a dolů 
žvýkací pohyb čelistí popelářského vozu.

„Tvoje pusa je úplně stejná. Pořád do ní něco str-
káš. Stejně jako popelářské vozy v New Yorku.“

Sarasvatí to pobavilo, ale opět zmizela. Možná si 
šla pro další prasádam od své mátádží. Pokračoval 
jsem v masírování Šríly Prabhupády, opětovně 
udiven jeho velikostí. Lámal jsem si hlavu nad tím, 
jaké zbožné skutky musela Sarasvatí vykonat, že si 
mohla hrát s Jeho Božskou Milostí na tak důvěrné 
úrovni. To, že jsem mohl být svědkem líly Šríly 
Prabhupády, bylo nepochybně znakem jeho bezpří-
činné milosti. Jeho hravá náklonnost dál obměkču-
je toto kamenné srdce.

Zzzzzuuummm

10. ledna 1973, byt Mahádévii, 
Bombaj, Indie

Velice laskavě mi napomáhal býtVelice laskavě mi napomáhal být
 „vědomým si Prabhupády“ „vědomým si Prabhupády“



V bytě Kártikéji Mahádévii přebýval Prabhupáda 
šest týdnů. V přízemí byl malý výtah pro dvě 

osoby, který se používal pro přepravu do Prabhupá-
dových pokojů.

Jednoho rána jsem šel se Šrílou Prabhupádou 
a Tamálem Krišnou Gósvámím k výtahu cestou na 
ranní procházku. Jako Prabhupádův služebník jsem 

očekával, že pojedu ve výtahu s ním, ale Tamál 
Krišna Gósvámí nastoupil jako první, takže na mě 
nezbylo místo. Sotva se dveře zavřely, bleskově jsem 
se otočil a pádil jsem dvě patra dolů po schodech. 
Dorazil jsem ke dveřím výtahu právě včas, abych je 
mohl pro Prabhupádu otevřít a pomoci mu z výta-
hu. Když jsme pak šli dál, Tamál Krišna Mahárádž 
se na mě podíval a zasmál se.

„Šrílo Prabhupádo,“ řekl, „Šrutakírti je skutečný 
expert.“

„Ano,“ odpověděl Prabhupáda, „Kírti znamená 
expert.“

Pokračoval dál k autu, aniž by celou událost dál 
komentoval.

Být Prabhupádovým služebníkem bylo dobro-
družné a napínavé. Všechny události jako by byly 
nabité nějakou elektřinou. Každý měsíc jsem měl 
příležitost holit Prabhupádovi hlavu elektrickým 
strojkem. Nepřijímal to pasivně. Stále se vrtěl, 

a o to jsem byl vystrašenější. Velice laskavě mi na-
pomáhal být „vědomým si Prabhupády“.

„Vypínej strojek mezi každým záběrem, aby nebyl 
horký,“ poučoval mě. To sice bylo snadné, ale zá-
ludnou pasáží bylo holení kolem jeho uší.

Byl jsem velmi opatrný. Krišnovou milostí nedo-
šlo při této službě nikdy k žádné nehodě a pomohlo 
mi to být více „vědomým si Prabhupády“. Spousta 
oddaných byla nadšená, když jsem pak rozdával 
Prabhupádovy vlasy. ❧

Kírti znamená expert
13. ledna 1973, byt Mahádévii, Bombaj, Indie

Být Prabhupádovým služebníkem bylo dobrodružné a napínavéBýt Prabhupádovým služebníkem bylo dobrodružné a napínavé
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Oslava vítězů
Prabhupádova maratónu 2011

Nemám slov..
co k tomu dodat

poklonit se, 
ruku podat
nestíhám už počítat roky
dnes porazil všechny soky
stálost to je znak pravý
jeho duchovního zdraví
tělo chátrá avšak duše
září jako oheň z buše
Drazí vaišnavové prosím slyšte
do zápisníku smělě pište
a modlete se v tento den
ať se splní jeho sen
plný chrám oddaných na sankírtanu
zaměstnaných v službě Pánu
a zahrada plná "venů"
to je celé jeho menu
duši prodal sankírtanu
Džaj a Vidžaj již otevřeli mu bránu
neboť sankírtan je expresem vzůru
na vaikuntskou božskou tůru
18 Prabhupádových maratónů nyní slaví 
přejme mu nadále pevné zdraví
Nitái Navadvípačandra dnes 
vystrojili celý ples
na počest bojovníkům Svým
transcendentální je to tým
provolejme ve velkém davu
Mahášringovi zaslouženou slávu!

MAHÁŠRINGA prabhu 
kí džaj!

Prostý chlapec z Mirošova
Sádrokarton zprava, zleva

Vždy nadšený v každé službě
Odolává hmotné tužbě

Opustil i celý statek
rodičům svým stvořil tak zmatek

avšak nedbal na překážky
nepřipustil si porážky

s nadšením do chrámu přišel
a jednoho dne na sankírtan vyšel

všem nám tady čelist spadla
i kulička z počítadla

první týden a hned první místo?
ten musí mít v srdci čisto!

a teď když maraton byl tady
ukázal všem pravé vnady
prasádam je pro každého
nepřítele i bližního svého

Milý brachu... neměj strachu
sádrokarton zanech v prachu!

nechť sankírtan je polem tvým
a srdcem ti jediným

prasádam je rozjezd milý
ale příště zkusíš knihy
bez nich nemůže se žít

jinak zemře každý mnich
Dnes se modlí každá duše,

řeknu Ti to jednoduše:
Prosím rozdávej ještě mnoho let

pak Tě čeká přímý let
Gólóka je cíl jasný

jedině tak budeš šťastný!!!  

DŽANAMÉDŽAJA prabhu 
kí džaj!

ro

a 

ve Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra mandiru v Lužcích

Rása Bihárí déví dásísankírtan
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D ž a g á i  a  M á d h á i

Džagái a Mádhái byli dva 
bratři ze vznešené bráh-
manské rodiny z Na-

vadvípu, kteří později propadli 
všemožným hříšným činnostem, 
stali se z nich opilci, gambleři, 
lovci žen a pojídači masa. Do-
konce zabíjeli krávy a bráhmany. 
Tyto činnosti jsou dnes naprosto 
normální, v podstatě celý svět 
je plný Džagáiů a Mádháiů. Ale 
před nějakými zhruba pěti sty 
lety bylo takovéto chování pova-
žováno za naprosto zavrženíhod-
né. Hříšné. Jaké bylo množství 
hříchů těchto dvou banditů 
z Navadvípu? Je řečeno, že nebyl 
jediný dům, který by nevyloupili. 
Nebyl jediný hrozný čin, který 
by nespáchali. Když se Jamarádž, 
polobůh soudící zemřelé duše, 
zeptal svého hlavního písaře 
Čitragupty na množství jejich 
špatné karmy, ten odpověděl, že 
jeho podřízení zapisovači hříchů 
jsou už na konci sil, neschopní 
udržovat tempo s rychlostí dikto-
vání z úst Jamadutů přinášejících 
nové a nové zprávy o běsnění 
Džagáie a Mádháie. Řekl, že 
kdyby sto tisíc písařů naráz 
předčítalo jeden měsíc a on by 
mohl poslouchat sto tisíci ušima 
naráz, stejně by nedošli na ko-
nec. Všichni na Jamalóce trnuli 

hrůzou nad tím, jak budou bratři 
schopni unést svůj budoucí trest 
v pekle.

Mezitím, na pokyn Pána 
Čaitanji, chodili Nitjánanda 
Prabhu a Haridás Thákur kázat 
vědomí Krišny od domu k domu. 
Jednoho dne narazili na tyto dva 
opilce a hlasitě jim přednesli 
poselství Šrí Čaitanji: „Zpívejte 
Krišnova jména, uctívejte Krišnu 
a zanechte hříšného jednání“. Ti 
dva okamžitě vyskočili a začali 
Haridáse s Nitjánandou honit, 
těm se však podařilo uniknout. 
Protože si ale Pán Nitjánanda 
přál jejich vysvobození, byli 
bratři prakticky již spaseni. 
Vyšším řízením se usídlili poblíž 
místa, kde se oddaní s Pánem 
Čaitanjou pravidelně scházeli. 
Každou noc tak slyšeli kírtan 
a bavili se napodobováním 
zpívání a opilým tancem.

Jednou Mádhái potkal Pána 
Nitjánandu a zeptal se Ho, kdo 
je. Ten odpověděl, že se jmenuje 
Avadhúta („ten, kdo jedná bez 
ohledu na společenskou etiketu, 
bez připoutaností a svazků“). 
To Mádháie rozčílilo natolik, že 
uhodil Nitjánandu hliněným 
hrncem do hlavy, a tak ho zranil. 
Právě když Ho chtěl udeřit znovu, 
Džagái ho zastavil. Nitjánanda 

zůstával celou dobu naprosto 
klidný, meditující o Góvindovi, 
zatímco oddaní běželi pro Pána 
Čaitanju. Když ten potom spatřil 
krev na Nitjánandově hlavě, 
strašlivě se rozlítil a přivolal svou 
nejmocnější zbraň - Sudaršana 
čakru. Pán Nitjánanda Ho však 
rychle zastavil se slovy: „Když 
Mě Mádhái chtěl uhodit znovu, 
Džagái ho zastavil! A byla to jen 
náhoda a to zranění Mě vůbec 
nebolí! Prosím, dej Mi je!“

Pán Čaitanja objal Džagáie se 
slovy: „Získal sis Mou přízeň 
tím, že jsi ochránil Nitjánandu. 
Ode dneška dosáhneš čisté 
oddané služby Krišnovi.“ Džagái 
uviděl podobu Pána se čtyřma 
rukama a okamžitě padl na 
zem v duchovní extázi. Po tom 
všem byl již i Mádhái natolik 
očištěn, že přešel kolem Pána 
Nitjánandy, padl k nohám Šrí 
Čaitanji a prosil Ho o stejné 
vysvobození. Šrí Čaitanja odmítl 
s tím, že jeho přestupek proti 

V Čaitanja-čaritámritě stojí: mahá-kripá-pátra prab-
hura džagái, mádhái ‘patita-pávana’ náméra sákší 
dui bhái - Džagái a Mádhái získali největší milost 
Šrí Čaitanji Maháprabhua. Tento příběh dokazuje, 
že Pán Čaitanja je právem nazýván Patita-pávana, 
„zachránce pokleslých duší“.

Álálanátha dás očima filozofa
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Jeho milovanému společníkovi 
je mnohem horší, a proto musí 
padnout k Nitjánandovým 
nohám. Což on udělal 
a Nitjánanda pak Mádháie 
pevně objal a veškeré jeho 
hříchy byly smazány. Bratři pak 
uctili své zachránce vybranými 
modlitbami a Pán Čaitanja je 
požádal, aby už nikdy nehřešili, 
a řekl, že podobné zázraky jsou 
možné jedině milostí Pána 
Nitjánandy. 

Poté všichni společně zpívali 
kírtan ve Šrívásově domě a tam 
také Šrí Čaitanja demonstroval 
odebrání hříchů těchto dvou 
nyní již velkých vaišnavů 
zmodráním své zlaté pleti. 
Řekl:„Začněte kírtan, ať se tento 
temný mrak hříchu zvedne 
z Mého těla a vstoupí do těch, 
kteří pomlouvají Moje oddané!“

Džagái s Mádháiem se pak 
stali velkými vaišnavy, každý den 

vstávali před východem slunce, 
vykoupali se v Ganze a zpívali 
200 000 Krišnových jmen. 
Mádhái také postavil koupací 
ghát na Ganze a denně jej uklízel 
coby službu oddaným.

Kdo může pochopit milost Šrí 
Čaitanji a Nitjánandy? Určitě 
ji chápal Šríla Prabhupáda, jak 
můžeme tušit ze zvláštní události, 
která se stala při Prabhupádově 
úvodní řeči po shlédnutí 
tamních Božstev Šrí Šrí Gaura-
Nitáie v Atlantě v roce 1975:

„Čaitanja Maháprabhu je 
velice laskavý,“ pokračoval 
Šríla Prabhupáda, „Parama 
karuna, pahu dui džana – dva 
Pánové, Nitái-Gauračandra, 
Nitjánanda Prabhu a Šrí Čaitanja 
Maháprabhu, jsou velice laskaví. 

Zjevili se jen proto, aby 
osvobodili pokleslé duše v tomto 
věku. Proto jsou laskavější než 
Krišna. Krišna je také velice 

laskavý, přichází nás vysvobodit, 
ale Krišna vyžaduje: „Nejdřív 
se odevzdej!” Ale Čaitanja 
Maháprabhu to nevyžaduje.“ 

V té chvíli byl Šríla Prabhupáda 
přemožen transcendentální 
extází. Pokoušel se mluvit. 
Řekl „On je tak laskavý,“ pak se 
mu ale zlomil hlas a začaly mu 
téci slzy. 

Pokračoval v řeči, ale 
jeho hlas byl hodně vysoko 
v sevření extáze, která ho činila 
bezmocným a neuvěřitelně 
pokorným. „Tak přijměte 
útočiště u Šrí Čaitanji 
Maháprabhua,“ vyrazil ze sebe, 

„a buďte šťastní. Mockrát vám 
děkuji.“ 

A pak skončil, neschopen 
další řeči. Oddaní samotní se 
cítili unešeni a hlasitě vykřikli 
jakoby jedním hlasem „Hariból!”  
(Satsvarúpa dás Gósvámí – 
Prabhupádova lílámrita) ❧

Nitjánanda Prabhu Nitjánanda Prabhu 
a Šrí Čaitanja Maháprabhu a Šrí Čaitanja Maháprabhu 
se zjevili proto, aby osvobodilise zjevili proto, aby osvobodili
pokleslé dušepokleslé duše
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Sigmund FreudSigmund Freud
Rozhovor mezi Jeho Božskou Milostí 

A. Č. Bhaktivédantou Svámím Prabhupádou a jeho žáky

Šríla Prabhupáda pouka-
zuje na to, že vzhledem 
k Freudově opominutí 

skutečného šílenství hmotného 
života – mylného ztotožňová-
ní vlastního já s tělem – jsou 
všechny jeho analýzy a léčení 
v konečném smyslu marné.

Žák: Sigmund Freud zastával 
názor, že mnoho duševních potí-
ží má původ v traumatických zá-
žitcích z dětství. Jeho metoda léč-
by byla přivést pacienta k tomu, 
aby se pokusil vybavit si tyto 
bolestné události a analyzovat je.

Šríla Prabhupáda: Ale on 
nevěděl, že člověk se musí stát 
opět dítětem. Po tomto životě 
bude opět vložen do dalšího 
lůna a stejné traumatické zkuše-
nosti se stanou znovu. Proto je 
povinností duchovního učitele 
a rodičů zachránit dítě před dal-
ším zrozením. Příležitost, kterou 
nám tato lidská podoba života 
skýtá, je pochopit strašlivé zku-
šenosti zrození, smrti, stáří a ne-
moci a jednat tak, abychom už 
nebyli nuceni procházet stejnými 
věcmi znovu. Jinak se po smrti 
budeme muset opět zrodit v ně-
jakém lůně a trpět opakovaným 
neštěstím.

Žák: Freud léčil mnoho lidí 
trpících neurózou. Dejme tomu 
například, že je nějaký muž 
se xuálně impotentní. Při vzpo-
mínce na dětství si může vybavit 

zraňující zážitek se svým otcem 
nebo matkou, který způsobil, že 
ho odpuzují ženy. Tímto způso-
bem může tento rozpor vyřešit 
a vést běžný sexuální život.

Šríla Prabhupáda: Nicméně 
i za takzvaně normálních podmí-
nek je potěšení získané z pohlav-
ního styku jednoduše frustrující 

a bezvýznamné. Pro obyčejné 
lidi připoutané k materialistic-
kému způsobu života je pohlav-
ní styk jejich jedinou radostí. 
A šástry říkají: jan maithunádi-
grihamédhi-sukham hi tuččham 

– rozkoš získaná ze sexuálního 

ást první

Zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud (1856 – 
1939) strávil většinu svého života ve Vídni zkoumá-
ním složitosti lidské mysli a formulací názorů, které 
ve velké míře ovlivňují léčbu duševních nemocí na 
Západě dodnes. 

Freud se snaží vyléčit následky 
jednoho otřesu, ale další otře-

sy přicházejí jeden za druhým

Freud věřil, že ego se snaží 
potlačovat primitivní pudy 
a že veškeré úzkosti prame-

ní z tohoto konfliktu

Šríla Prabhupáda rozhovor
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styku je přinejlepším desáté třídy. 
Protože nemají ponětí o radosti 
z vědomí Krišny, považují ma-
terialisté sex za nejvyšší radost. 
A jak to ve skutečnosti proží-
váme? Něco nás svědí, a když 
si to poškrábeme, cítíme určité 
potěšení. Ale následky sexuální 
radosti jsou strašné. Matka musí 
podstoupit porodní bolesti a otec 
musí přijmout zodpovědnost za 
dobrou výchovu dětí a za jejich 
vzdělání. Samozřejmě, pokud je 
někdo nezodpovědný jako psi 
a kočky, to je něco jiného. Ale 
pro ty, kdo jsou skutečnými 

gentle many, není to bolestivé ro-
dit a vychovávat děti? Samozřej-
mě. Proto se každý vyhýbá dětem 
antikoncepčními metodami. Ale 
mnohem lepší je následovat po-
kyn šáster – jednoduše se pokus 
tolerovat to svědění a vyhni se 
tolika bolestem. To je skutečná 
psychologie. Toto vzrušení způ-
sobené svěděním lze tolerovat, 
pokud člověk praktikuje vědomí 
Krišny. Potom nebude příliš při-
tahován k sexuálnímu životu.

Žák: Freudova fi lozofi e je, že 
lidé mají neurózy či poruchy 
osobnosti – různé konfl ikty a úz-

kosti – a že to všechno vzniká 
spolu se sexuálním nutkáním.

Šríla Prabhupáda: To připouš-
tíme. Vtělená živá bytost musí 
mít hlad a musí mít sexuální 
nutkání. Vidíme, že tato nutkání 
jsou dokonce i u zvířat.

Žák: Freud věřil, že ego se 
snaží potlačovat tyto primitivní 
pudy a že veškeré úzkosti prame-
ní z tohoto konfl iktu.

Šríla Prabhupáda: Naše 
vysvětlení je následující – mate-
rialistický život je bezpochyby 
velice bolestivý. Jakmile někdo 
obdrží hmotné tělo, musí neu-
stále trpět třemi druhy neštěstí: 
utrpením způsobeným jinými 
živými bytostmi, utrpením způ-
sobeným živly a utrpením způ-
sobeným svým vlastním tělem 
a myslí. Takže celý problém je 
v tom, jak zastavit tato utrpení 
a dosáhnout trvalého štěstí. Do-
kud člověk nepřestane se svým 
materialistickým způsobem živo-
ta, s jeho utrpením trojího druhu 
a opakovaným rozením a umírá-
ním, tak není žádná otázka štěstí. 
Celá védská civilizace je založena 
na tom, jak vyléčit tuto hmotnou 
nemoc. Pokud dokážeme tuto 
nemoc vyléčit, její příznaky auto-
maticky zmizí. Freud se jednodu-
še zabývá příznaky této základní 
nemoci. Když jste nemocní, ně-
kdy vás bolí hlava, někdy vás svě-
dí noha, někdy vás bolí žaludek 
a tak dále. Ale když jste vyléčení, 
potom všechny vaše příznaky 
zmizí. To je náš program.

Žák: Ve své teorii psychoana-
lýzy Freud tvrdí, že vybavením si 
a znovupřehodnocením emocio-
nálních šoků z našeho dětství se 
můžeme oprostit od pnutí, které 
zažíváme nyní.

Šríla Prabhupáda: Ale kdo za-
ručí, že člověk opět neutrpí šok? 

Celá védská civilizace je založena na tom, 
jak vyléčit hmotnou nemoc
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Může vyléčit následky jednoho 
šoku, ale není žádná záruka, že 
pacient už nepodstoupí nějaký 
jiný šok. Proto je Freudova léčba 
nanic. Náš program je úplné 
vyléčení – už žádné šoky jaké-
hokoliv druhu. Pokud je člověk 
umístěn ve skutečném Krišna 
vědomí, může čelit těm největ-
ším těžkostem a přitom zůstat 
zcela nerozrušený. V našem 
hnutí pro vědomí Krišny dáváme 
lidem tuto schopnost. Freud se 
snaží vyléčit následky jednoho 
otřesu, ale další otřesy přichá-
zejí jeden za druhým. Takhle 
pracuje hmotná příroda. Pokud 
vyřešíš jeden problém, okamžitě 
vyvstane další. A když vyřešíš 
ten, přijde jiný. Dokud jste pod 
vládou hmotné přírody, budou se 
tyto otřesy opakovat. Ale pokud 
se stanete vědomými Krišny, už 
žádné další šoky nebudou.

Žák: Freud si myslí, že zá-
kladním instinktem v lidské 
osobnosti je sexuální pud, neboli 
libido, a pokud jsou výrazy dět-
ské sexuality potlačovány, potom 
osobnost onemocní.

Šríla Prabhupáda: Každý má 
sexuální touhu, tento sklon je 
vrozený. Ale náš systém brahma-
čarji omezuje dětský pohlavní 
život již od nejranějších stádií 
vývoje a jeho pozornost odvádí 
k vědomí Krišny. Výsledkem 
toho je, že je zde jen velmi malá 
šance, že bude trpět podobnými 
poruchami osobnosti. Ve védské 
době vůdci společnosti věděli, že 
bude-li se osoba věnovat neo-
mezeným sexuálním neřestem, 
potom trvání jejího materialistic-
kého života vzroste. Bude muset 
přijímat hmotné tělo zrození za 
zrozením. Proto šástry nařizují, 
že člověk se smí věnovat pohlav-
nímu styku pouze v manželství 

a pouze za účelem plození. Jinak 
to je nezákonné. V naší společ-
nosti pro vědomí Krišny zakazu-
jeme nezákonitý sex, nikoliv však 
zákonitý. V Bhagavad-gítě Krišna 
říká dharmáviruddhó bhútéšu 
kámó ´smi bharataršabha: „Jsem 
pohlavní život, který není v roz-
poru s náboženskými zásadami.“ 
To znamená, že sex musí být 
regulován. Každý má sklon mít 
sex bez omezení – a v západních 
zemích se to ve skutečnosti i děje 

– ale podle védského systému zde 

musí být nějaké omezení. A není 
to jen sex, který má být omezený, 
ale rovněž jedení masa, hazardní 
hry a pití. Takže v naší společ-
nosti jsme všechny tyto věci 
vyloučili a naši západní studenti 
se stávají čistými oddanými Kriš-
ny. Lidé všeobecně však musí 
přinejmenším omezit tyto hříšné 
činnosti, jak je popsáno ve véd-
ských šástrách.

Védský systém varnášrama-
dharmy je tak vědecký, že vše se 
automaticky urovná. Život se 

Ale kdo zaručí, že člověk opět neutrpí šok?
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stane velmi pokojným a každý 
může dělat pokrok ve vědomí 
Krišny. Pokud bude lidská spo-
lečnost následovat tento védský 
systém, žádné takové mentální 
poruchy už nebudou.

Žák: Freud říká, že sexuální 
energie se nevyjadřuje pouze 
v pohlavním styku, ale že je spo-
jená s širokou řadou různých tělu 
příjemných pocitů, jako jsou po-
těšení úst v podobě jedení a sání.

Šríla Prabhupáda: To je potvr-
zeno v šástrách: jan maithunádi 
grihamédhi-sukham. Jedinou 
radostí v tomto hmotném světě 
je sex. Slovo ádi naznačuje, že zá-
kladním principem je maithuna, 
pohlavní styk. Celý systém hmot-
ného života se točí kolem této 
sexuální radosti. Ale toto potěše-
ní je jako kapka vody na poušti. 
Poušť potřebuje oceán vody. 
Když najdete na poušti kapku 
vody, jistě si řeknete: „Tady je 
nějaká voda.“ Ale jakou to má 
cenu? Podobně i v sexuálním ži-

votě je do určité míry jisté potě-
šení, ale jaká je cena tohoto potě-
šení? V porovnání s nekonečným 
potěšením vědomí Krišny to je 
jako kapka vody na poušti. Kaž-
dý hledá neomezenou radost, ale 
ne každý bude uspokojen. Mají 
sex na tolik různých způsobů 
a mladé dívky kráčející po ulici 
jsou téměř nahé. Celá společnost 
je čím dál víc pokleslejší. Každá 
žena a dívka se snaží přitáhnout 
nějakého muže a muži této si-
tuace využívají. V Bengálsku je 
jedno rčení: „Když se mléko dá 
sehnat na trhu, k čemu se starat 
o krávu?“ Takže muži ztrácejí 
chuť zůstávat s manželkou, když 
je sex tak laciný. Opouštějí své 
rodiny. (dokončení příště) ❧

Freud zastával názor, že mnoho duševních potíží má původ 
v traumatických zážitcích z dětství
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Proč vlastně uctíváš Božstva, 
proč děláš púdžárího?

No, dělám to… protože mi to 
řekli (smích). Asi před deseti 
lety, myslím, že to bylo na Džan-
máštamí nebo Rádháštamí, na 
jednom z těchto festivalů na far-
mě mě Narákriti prabhu oslovil 
a zeptal se mě, jestli bych si ne-
chtěl vzít na starost uctívání Bož-
stev Šrí Šrí Nitái Navadvípačan-
dry tady v chrámu, protože náš 
tehdejší púdžárí zrovna „dával 
výpověď“, takže bylo potřeba ho 
nahradit. S radostí jsem tuto na-
bídku přijal, protože moje touha 
vždycky byla být nějak zaměstna-
ný na oltáři, a právě v době, když 
jsem tuto nabídku dostal, jsem 
měl za sebou čtyři roky služby 
jako vedoucí kuchyně, což byla 
služba, kterou jsem také dělal 
rád, ale bylo to pro mne tehdy 
náročné.

Moje služba je hlavní púdžárí, 
což znamená, že mám na zodpo-
vědnost celé oddělení uctívání 
Božstev. To znamená, nejen že 
sám dělám púdžu a co je potřeba, 
ale zajišťuji také celkově, aby se 
vše dělo tak, jak má. Zabezpečuji 
v rámci možností všechny po-
třebné parafernálie pro Božstva 
a také nové púdžárí – učím další 

oddané, jak mají uctívat Božstva 
Šrí Šrí Nitái-Navadvípačandru. 
Dělám tuto službu již desátým 
rokem. A dělám ji rád. Je to služ-
ba, která mě baví a kde vidím, že 
mohu být opravdu zaměstnaný 
podle mých schopností a povahy.

Kromě Božstev jsem se done-
dávna také staral o Tulasí. Také 
mám na starost department 
distribuce mahá-prasádam. Sa-
mozřejmě na to nejsem sám, na 
žádnou z těchto služeb. Jsou 
zde i další oddaní, ale cítím za 
to hlavní zodpovědnost. Občas 
vykonávám ohňové oběti – jagji, 
zejména při příležitostech jako 
je zasvěcení, védské svatby nebo 
samskáry pro děti.

Co si myslíš, že je na uctívání 
Božstev nejdůležitější, co se 
týče tvého vědomí, na co by 
měl člověk myslet, když uctívá 
Božstva, jaké by mělo být jeho 
rozpoložení?

V každé službě, nejde jenom 
o uctívání Božstev, si člověk musí 
uvědomit, že je služebník, věčný 
služebník Krišny. A konkrétně 
u uctívání Božstev hlavně to, že 
my jen asistujeme duchovnímu 
mistrovi v uctívání Božstev. My 
nemůžeme k Božstvům přistou-

pit sami za sebe. Tohle je výhoda 
– i když máme různé nedostatky 
v našem vědomí, což máme, 
nebo alespoň já mám, nebo 
nedostatky, které se manifestují 
třeba na hrubé úrovni, tak jenom 
tím, když nabízíme tuto službu 
duchovnímu učiteli a prosíme ho, 
aby ji poslal dál v guru param-
paře Božstvům, on ji od těchto 
nedostatků očistí a posílá jen tu 
čistou esenci.

Jinak pro uctívání Božstev 
existuje mnoho různých pravidel 
a usměrnění, ale jak říkal Šríla 
Prabhupáda, dvě věci jsou nejdů-

Cílem uctívání Božstev 
je potěšit Krišnu
Rozhovor s Vidjagati dásem, hlavním púdžárím 
v chrámu Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry. 

V každé službě si člověk 
musí uvědomit, že je věčný 

služebník Krišny

Džalángí déví dásí rozhovor
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prospěchu, neexistuje rozdíl, který má púdžárí, 
oddaný uctívající Božstva na oltáři, a mezi hostem, 
který přijde navštívit chrám a jen pozoruje uctívá-
ní Božstev, například při árati.

Šríla Prabhupáda chtěl, aby se oddaní sou-
středili hlavně na chrámová Božstva, a pouze za 
určitých podmínek, které jasně defi noval, jako 
například když oddaný žije daleko od chrámu, 
tak pouze v těchto případech může oddaný mít 
vlastní Božstva doma. Ale i v těchto případech 
tady existuje mnoho pravidel a usměrnění. Šríla 
Prabhupáda dal jasně najevo, že od takových 
oddaných očekává, že se naučí stejný standard 
uctívání Božstev, jako je v chrámu, a že ho budou 
následovat. Což zahrnuje mnoho věcí, ale tři 
z nich jsou v principu nejdůležitější. Za prvé – od-
daný, který chce uctívat Božstva doma, musí mít 
povolení od svého duchovního mistra. Znovu, jak 
už jsme říkali, my nemůžeme přistoupit k Bož-
stvům jen tak sami od sebe, že si jednoho dne 
usmyslíme, že si koupíme někde Božstva a dáme 
si Je doma na skříň a že Je budeme uctívat. Ne, 
musíme mít souhlas a požehnání duchovního 
mistra, což v sobě automaticky zahrnuje i druhou 
důležitou podmínku – že na to musíme mít dru-
hé zasvěcení. Gájatrí a paňčarátrikí mantry jsou 
nezbytné pro uctívání Božstev stejným způsobem, 

ležitější – pravidelnost a čistota, 
čímž vlastně vyjadřujeme i naše 
vnitřní rozpoložení.

Co má dělat oddaný, který 
chce mít doma Božstva, co bys 
mu poradil?

I když v principu Šríla 
Prabhupáda nebyl proti tomu, 
aby oddaní měli u sebe doma 
Božstva, tak je spíše směřoval 
na to, aby se zúčastňovali uctí-
vání Božstev, které již probíhá 
v chrámu. Protože na duchovní 
úrovni, co se týče duchovního 

Božstva a Jejich púdžárí. Púdžárí a jeho BožstvaPříležitostně vykonávám jagjiPříležitostně vykonávám jagji
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jako je k řízení auta nezbytný 
řidičský průkaz. Například i když 
někdo zná techniku jízdy autem, 
to znamená, že ví, kde je volant, 
kde je plyn, kde je brzda a jak se 
řadí, pokud nemá řidičák a za-
staví ho policisté a zjistí, že nemá 

„papíry“, je obviněn z přestupku. 
Stejným způsobem i oddaný, kte-
rý zná techniku uctívání Božstev, 
ví, jak se nabízí árati, ví, jak se 
nabízí bhóga, ale nemá „řidi-
čák“, to druhé zasvěcení, které je 
nezbytné pro uctívání Božstev, 
tak se dopouští přestupku, séva 
aparádhy.

A třetí, nejdůležitější věc z těch 
mnoha pravidel, je, že jakákoliv 
Božstva bez ohledu na to, jestli 
jsou uctívána v chrámu či doma, 
musí být instalovaná. Nestačí 
jenom si pořídit, koupit v obcho-
dě fyzickou podobu Pána, ale je 
potřeba Nejvyššího Pána do této 
podoby pozvat. Obřad instalace 
znamená oboustranný závazek či 
slib mezi oddaným a Božstvem. 
Oddaný slibuje, že od okamžiku 
instalace bude uctívat Božstvo 
dle určitého standardu a nikdy 
s tím nepřestane, a na druhou 
stranu Nejvyšší Pán souhlasí 
s tím, že bude v Božstvu osobně 
přítomen a bude přijímat lásky-
plnou službu od svého oddané-
ho. Toto jsou tři nejdůležitější 
body – oddaný musí mít souhlas 
od duchovního mistra, musí mít 
druhé zasvěcení a Božstva musí 
být řádně instalována.

Ve skutečnosti uctívání Božstev 
se dá přirovnat ke stejné, ne-li 
ještě větší zodpovědnosti, jako 
je mít dítě. Když se grihasta pár 
rozhodne mít dítě, tak se očeká-
vá, že před tím, než si to dítě po-
řídí, že zvažují svou situaci. Jestli 
mají na to se o dítě řádně starat. 
To znamená řádně ho krmit, dá-

vat mu ošacení, když je malé, tak 
ho přebalovat, koupat ho, jestli 
mají na to dát mu Krišna vědo-
mé vzdělání a tak dále.

Stejně tak musí oddaní před-
tím, než si pořídí Božstva, zvažo-
vat mnoho aspektů – jestli jsou 
schopni se o Božstva starat do 
konce svého života. A nejen to, 
ale jestli jsou schopni i po tom, 
až oni sami opustí tělo, zajistit, 
aby se někdo o ta Božstva staral. 
Ať už někdo z jejich rodiny nebo 
někdo jiný. Dále jestli mají na 
to každý den provádět púdžu, 
každý den provádět uctívání, 
co dělat v případě, když třeba 
jedou z domu někam pryč, kdo 
se bude o Božstva starat. Co dě-
lat, když jeden z manželů bude 
nemocný. Musí ho automaticky 
zastoupit ten druhý. Samozřejmě 
ani nezmiňuji to, že s uctívá-
ním Božstev musí souhlasit oba 
z manželů.

Když to shrneme, musíme si 
být vědomi toho, že to je velice 
vážná zodpovědnost, nemůžeme 
to brát na lehkou váhu. Co by-
chom si asi pomysleli o rodičích, 
kteří zplodí dítě a potom ho 
nechají o hladu několik dní, pro-
tože nestíhají vařit, nepřevléknou 
ho několik dní, protože na to ne-
mají čas, nevykoupou ho několik 
dní a přitom se ohánějí tím, že 
si určili standard, že budou dítě 
krmit, koupat a oblékat jednou 
týdně. Bude dítě v takové „péči“ 
spokojené? 

Tady je jasné, že tyto osoby 
si neměly dítě vůbec pořizovat, 
protože jednoduše nemají na to, 
aby se o ně řádně staraly.

Stejným způsobem, pokud od-
daný vidí, že nebude jednoduše 
schopen každodenní péče o troj-
rozměrná Božstva, tak ať si Je 
raději nepořizuje, protože se tím 

vyhne dělání séva aparádhy, dělá-
ní přestupků proti Božstvům.

To samozřejmě neznamená, že 
oddaný nemůže doma uctívat 
Nejvyššího Pána. Každý oddaný, 
bez ohledu na počet zasvěcení, 
by měl mít doma oltář, ale je 
doporučeno mít jednoduchý Gu-
ru-Gauránga oltář, což je oltář se-
stávající z obrázků Paňča-tattvy, 
Šríly Prabhupády, Guru-param-
pary, Pána Nrisinhadéva a může 
vykonávat jednoduché uctívání 
dle svých možností, ale hlavně by 
měl svou pozornost soustředit na 
chrámová Božstva. Takto může 
Nejvyššího Pána jednoduše potě-
šit v Jeho dvojrozměrné podobě, 
aniž by riskoval, že se vůči Němu 
dopustí přestupků. A potěšení 
Nejvyššího Pána je konečný cíl 
uctívání Božstev.

Vidjagati dás je žákem Suhótry 
Mahárádže. K hnutí pro vědomí 
Krišny se připojil v roce 1995. Je 
ženatý s Hládiní Šakti déví dásí, 
žačkou Bhakti Vikáše Svámího, 
a mají spolu holčičku Rádhé-
šjám. ❧

Manželka s dcerou
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Sláva Šrí Guruovi 
a Gaurángovi!

prosím přijměte mé pokorné 
poklony! Sláva Šrílovi Prabhu-
pádovi!

Chtěl bych Vám poblahopřát 
k tomu, že se Vám minulý rok 
podařilo dosáhnout obdivuhod-
ného rozvoje.

Pod vedením Vašich vynika-
jících duchovních vůdců jste 
před nedávnem zakoupili novou 
budovu chrámu (na předměstí 
Prahy a poblíž letiště, což je 
pohodlné) pro potěšení Šríly 
Prabhupády a jeho Mezinárodní 

společnosti pro vědomí Krišny. 
Nebyl to snadný úkol. Již léta se 
oddaní s veškerou vážností po-
koušeli nalézt nemovitost, která 
by naplňovala potřeby této játry 
a zároveň by šla pořídit vzhle-
dem ke Krišnou přidě-
lenému rozpočtu. 

Několik předchozích 
pokusů o nákup ne-
movitostí nevyšlo, ale 
oddaní pokračovali 
s odhodláním, nadše-
ním a trpělivostí, dokud 
nepřišla tato příležitost. 
Načasování pro nákup 
bylo ideální, protože 
čekání po světovém eko-

nomickém krachu 
před pár lety sníži-
lo významně ceny 
nemovitostí.

Nyní má pražská 
játrá svoji vlastní 
nemovitost a už 
nemusí platit nájem. 
Má volnou ruku ve zlepšo-
vání a úpravách pozemku 
a budov a může pořídit 
půdu a budovy v blízkém 
okolí podle potřeby. V krát-
kém čase jste zrekonstruo-
vali budovu a pozemek a vy-

budovali jste nádhernou a větší 
chrámovou místnost, kuchyň, 
ášramy pro muže a ženy, parko-
viště a zahradu. A zatím se budu-
je ubytování pro hosty a grihasty. 
Brahmačáríni 

a brahmačarínky mohou žít na 
plný úvazek v chrámu a grihasto-
vé mohou bydlet v blízkém okolí. 

Při mangala árati se může hrát 
na mridangy a na karatály. Je 
v plánu získat další zemědělskou 
půdu blízko chrámu pro pěstová-

Drazí oddaní 
z pražského chrámu

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny
Zakladatel-áčárja Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda

Osafi a, Izrael, 3. ledna 2012
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Mahárádž Mahárádž 
na Ratha-játřena Ratha-játře

Společná budoucnost vědomí Krišny v Praze vypadá velice zářivěSpolečná budoucnost vědom

Dánavír Gósvámídopis
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ní zeleniny a květin pro 
Jejich Veličenstva Šrí Šrí 
Nitái Navadvípačandra.

Navzdory veškeré 
práci, která probíhala 
při stěhování ze starého 
místa do nového, a při 
rekonstrukci jste s od-
daností pokračovali 
s uctíváním Božstev 
a vykonáváním všech 
ostatních služeb včetně 
rozdávání knížek, s hari-
námy, úklidy, s přivádě-
ním nových bhaktů a bhaktinek, 
výcvikem a dalšími kazatelskými 
programy, které mají velký dosah, 
jako například Ratha-játrá, letní 

tábor a Trutnov a tak dále. 
Mimo to jste pomohli založit 

nové energické kazatelské cent-
rum v Brně poskytnutím něko-
lika důležitých oddaných a po-
mohli jste zkonsolidovat farmu 
(Krišnův dvůr) taktéž přesunutím 
tam mnoha cenných oddaných.

Nyní jste velice dobře umístěni 
v největším městě České republi-
ky se třemi úspěšnými restaura-
cemi a pekárnami, které přitahují 

nováčky a udržují odda-
né z kongregace. Při mé 
poslední návštěvě na mě 
udělaly dojem večerní 
programy v pražských 
restauracích. Bylo tam 
tolik mladých nadšených 
nových oddaných! Kírta-
ny byly extatické a prasá-
dam bylo skvělé.

Mohl bych pokračovat 
s chválením pražského 
chrámu a jeho oddaných 
ještě dlouho. Miluji 
jejich duch spolupráce, 
čisté pokoje a opravdo-
vou pohostinnost. Česká 
játrá, jako celek, se stala 
jednou z nejlepších 
v Evropě a nejstálejší 
v mnoha oblastech. Vy, 

členové pražského chrámu, si 
zvlášť zasloužíte veliké uznání za 
tento úspěch a mnohé díky 
za Vaši péči o Vašeho stateč-
ného chrámového prezidenta 
Narákritiho prabhua po jeho 
nedávné automobilové ne-
hodě. On a jeho dobrá žena 

dychtí po tom, aby byli zpátky 
s Vámi všemi, a společná bu-
doucnost vědomí Krišny v Praze 
vypadá velice zářivě.

Vím, že se všichni snažíte, jak 
nejlépe umíte, sloužit guruovi 
a Krišnovi všemi možnými způ-
soby, ale přesto je mou povinnos-
tí povzbudit Vás, abyste i nadále 
pokračovali v praktikování pev-
né sádhany, časného vstávání, 
džapy, účasti na všech chrámo-
vých programech, regulativních 
principů a vzestupu kazatelské 
práce. Není nic, co by Vás od 
toho mělo odradit. Buďte šťastní 
a udělejte rychlý pokrok v lásce 
ke Krišnovi.

Děkuji Vám.

Doufám, že Vás toto zastihne 
v nejlepším zdraví,
Váš služebník
 
Dánavír Gósvámí 
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Mohl bych pokračovat s chválením pražského chrámu 
a jeho oddaných ještě dlouho
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Vánoční dárekVánoční dárek

od Góvindyod Góvindy

Hned jsem měla chuť 
zúčastnit se dalšího 
rozdávání milosti. Jen 

moje představa byla tak trochu 
jednodušší, než konečný Krišnův 
aranžmán. Myslela jsem si, že 
přijedu do Prahy, stoupnu si ke 
stolečku a prostě budu rozdávat. 

Nakonec to dopadlo tak, že jsme 
s pomocí Pávaní déví dásí a je-
jího manžela zařídili ještě jeden 
stánek navíc. Vasudéva Nandana 
prabhu mi na úřadě pro Zličín 
předjednal místo na rozdává-
ní, paní byla tak milá, že jsme 
potom vše zvládli pouze přes 
e-mail, zařídil mi i elektřinu 
a samozřejmě uvaření nektarové 
a velice lahodné jahodové halvy 
od Álálanátha prabhua v centru 
v Lužcích.

Potom už zbývaly „pouze“ 
lakšmí. Moc chci poděkovat 
všem, kteří jakkoliv přispěli. Na 
halvu jsem vybrala 1 840,- Kč. 
Největší příspěvek dali Páda 
Pankadža prabhu (590,- Kč) 
a Alena Prajsnerová z Mělníka 
(500,- Kč), přispěli i oddaní na 
programu v Hradci Králové – vy-
bralo se tam 600,- Kč – a kama-
rádka, co mi stříhá psa, dala jen 
tak 150,- Kč, a zbytek jsem do-

platila já. Nejnákladnější záleži-
tost byla doprava, protože nejsem 
úplně nejblíž u Prahy. Situaci ale 
zachránil Krišnovou milostí můj 
otec bhakta Slávek a náklady na 
dopravu zaplatil jako sponzorský 
dar a dělal mi celou dobu osob-
ního řidiče i nosiče.

Po příjezdu na stanici met-
ra Zličín jsem zjistila, že jsme 
schovaní až za rohem. Přesto 
jsme rozbalili náš stoleček se 
slunečníkem, kantýnou plnou 
jahodové nektarové halvy, ku-
chařky, letáčky, cedule a dala 
jsem se do rozdávání. Jediná 
šance byla nabrat kelímek, dát 
tam lžičku, přidat letáček a hurá 
do davu, kdo tuto milost přijme. 
Někdo byl zaskočený, někdo mile 
překvapený a někteří nás už znali, 
tak si moc rádi i přidali. Někteří 
si přišli i pro porci pro své známé 
nebo příbuzné, ke kterým měli 
zrovna namířeno. Stávalo se také, 
že ti nejnadšenější přivedli další 
lidičky, aby také ochutnali.

Zážitek, který mi nejvíce 
utkvěl, byl, jak jsem dala halvu 
jednomu většímu klučinovi 
a jeho sestře a on ke mně během 
chvilky přišel a povídá: „Nás 
doma učili, že nemáme nic brát 
od cizích lidí,“ a jestli to můžu 
před ním ochutnat jako první. 
Tak jsem si vzala lžičku a ochut-
nala a na to se pustil s chutí do 
jídla. Po nějaké době jsem držela 

Začátkem loňského roku jsem se dozvě-

děla o „rozdávání teplé halvy v ulicích 

Prahy zdarma“. Vymysleli a organizu-

jí to Vasudéva Nandana prabhu a jeho 

manželka Pávaní déví dásí. Prostě posta-

ví stoleček, na stoleček ubrus, na něj 

kantýnu a do ní úžasnou teplou halvu. 

Vedle postaví velkou ceduli s nápisy 

Teplá halva zdarma a Dárek od Góvindy 

a už se může rozdávat.
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Pojďte si dát...Pojďte si dát...

bhaktin Andreaprasádam
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v ruce poslední porci, kterou 
jsem si slíbila za odměnu na 
konci rozdávání (do té doby jsem 
měla jen tu lžičku). V tu chvíli 
přišel ten kluk se sestrou a zeptal 
se, jestli ještě máme tu dobrotu, 
takže byla rozdána i poslední mi-
lost od Pána Góvindy. Musím se 
přiznat, že jsem z té porce dosta-
la ještě jednu vrchovatou lžičku 
a byla to velice  lahodná odměna. 
Rozdalo se něco přes 300 porcí 
a 9 kuchařek.

Kdyby se někdo chtěl nechat 
inspirovat do letošního rozdá-
vání lahodné halvy, můžu vřele 
doporučit, bude Vám skvěle!

Vaše služebnice Andrea ❧

Hare Krišna
drazí oddaní, 
přátelé oddaných a 
přátelé přátel 
oddaných,

v posledním čísle Náma-
Hatty jsme Vás informovali 
o přípravách na vánoční roz-
dávání sladké halvy v ulicích 
Prahy. Vánoční rozdávání hal-
vy v průběhu Prabhupádova 
maratónu proběhlo úspěšně 
a rozdané porce jsou platné 
pro čtvrtý rozdávací rok.

Tento rok se milostí Krišny 
a oddaných rozdávala halva 
na dvou místech. 

Na Andělu rozdávala Pávaní 
déví dásí s bhaktin Zuzkou 
z chrámu a na Zličíně bhaktin 
Andrea. Letos se vánoční roz-
dávání stalo záležitostí nadše-
ných mátádžích. Kí džaj!

Rádi zmiňujeme tisíceré 
díky všem, kdo se o to ja-
kýmkoliv způsobem přičinili 
(i v mysli).

Jmenovitě tisíceré díky 
Krišnovi, že nám všem dovolil 
to uskutečnit.

Tisíceré díky Džalanidhimu 
prabhuovi a Nitái-Navadví-
pačandrovi prabhuovi, že na 
vaření uvolnili největší hrnec 
z Góvindy.

Tisíceré díky Álálanáthovi 
prabhuovi za to, že pro Krišnu 
a oddané uvařil 140 litrů nek-
tarové halvy.

Tisíceré díky bhaktin Zuz-
ce z chrámu, která s Pávaní 
mátádží radostně rozdávala 
na Andělu až do vyprázdnění 
všech nádob.

Tisíceré díky bhaktin An-
dree, která sama obsluhovala 
druhé výdejní místo na praž-
ském Zličíně.

Jen díky nadšení a samo-
statnosti bhaktin Andrey jsme 
letos mohli uvařit více a více 
rozdat.

Tisíceré díky všem, kteří 
jakkoliv fi nančně podpořili 
toto rozdávání: Pávaní přispěli 
její bratr Antonín Bořek-Do-
halský 1 000 Kč, bhakta Dan 
a Džalángí déví dásí po 100 
Kč, bhaktin Renata z Brna 200 
Kč a další. 

Bhaktin Andrea se o lidech, 
kteří přispěli jí, zmiňuje ve 
svém článečku.

Dohromady se rozdalo 
975 porcí horké halvy, z toho 
přibližně 300 na Zličíně a cca 
700 porcí na Andělu. Na obou 
výdejních místech se také 
prodalo 9 kuchařek, tj. dohro-
mady 18 knih.

Minulý rok se rozdalo cca 
500 porcí, a letos téměř dvoj-
násobek, což je úžasné! 

Těšíme se tedy na příští rok 
a s nadšeným očekáváním 
doufáme, že s Vaším zapoje-
ním společně příští rok zdvoj-
násobíme množství rozdané-
ho prasádam.

Tisíceré díky Pávaní déví 
dásí, která celé rozdávání 
prakticky zorganizovala sama, 
protože já jsem byl bohužel na 
služební cestě v zahraničí.

Šríla Prabhupáda kí džaj!
Hare Krišna!

Váš služebník
Vasudéva Nandana dás ❧

Álálanáth prabhu a nej-Álálanáth prabhu a nej-
větší hrnec z Góvindyvětší hrnec z Góvindy

Nadšení do rozdáváníNadšení do rozdávání
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Je přesvědčen, že nebýt vědy 
a techniky, nebyl by ani pokrok 
civilizace. Jen díky vědě již ne-
jsme na primitivní úrovni sběra-
čů a lovců, pastevců a chudých 
zemědělců. Vědci jsou přátelé 
lidstva, kteří neúnavně a obětavě 
pracují na zlepšení a zkvalitnění 
existence nás všech.

Jeho argumentace ve prospěch 
vědy byla založená na prostém 
faktu, že díky vědě se máme lépe 
než naši předkové bez vědy. Zpo-
chybňovat tuto skutečnost se pro 
něj rovná plivání do vlastního 

hnízda. Ano, jezdíme krásnými, 
rychlými vozy bez koní, létáme 
vzduchem rychleji než ptáci, 
budujeme mrakodrapy, skleně-
ná města, jíme v zimě ananasy 
a jahody jako kdysi jen šlechtici 
a bohatí obchodníci. Máme se 
dobře, máme mobily. Pokud ne-
dej Bože onemocníme, lékaři nás 
opraví, dají do pořádku, zbaví 
všech neduhů. A to vše jen díky 
pokroku člověka v oblasti vědy 
a techniky. 

Ve třicátých letech dvacátého 
století vyšel v Anglii známý ro-

mán anglického spisovatele 
Aldouse Huxleyho „Konec 
civilizace aned překrásný nový 
svět“, ve kterém autor, syn jed-
noho z největších anglických 
vědců 19. století, líčí budoucí 
totalitní společnost pod vlá-
dou všemocné a všehoschopné 
vědy. Na závěr patnácté kapi-
toly se vládce Evropy a Asie, 
Mustafa Mond, ptá divocha, 
kterého předem odsoudil za 
protivědecké názory k věčné-
mu vyhnanství: „V naší spo-
lečnosti jsme všichni šťastní. 
Máme se dobře. Neznáme ani 
nouzi, ani strach či nejistotu. 
Chceš se snad vzdát štěstí 

a přijmout neštěstí?“ „S radostí,“ 
odpoví divoch, „chci být nešťast-
ný, ubohý. Ale alespoň to bude 
z mého a ne vašeho rozhodnutí.“

Máme se dobře, ale za jakou 
cenu. Ve futuristickém románu 
Huxleyho je to za cenu svobody 
rozhodování. V „Krásném no-
vém světě“ se totiž děti nerodí 
rodičům, ale v městských líhních, 
ze zkumavek. Jsou vypěstová-
ny, podmiňovány a metodicky 
oblbovány – ku prospěchu celé 
společnosti. Svobodná individua 
neexistují – naštěstí! Existují jen 
alfa, beta, gama a delta individua.

V našem krásném novém světě 
se sice něco tak zrůdného ještě 
neděje, ale moderní věda, zejmé-
na prostřednictvím genetické 
manipulace a nanotechnologie, 
k tomuto cíli směřuje. Jaká je 
to věda, která směřuje k totali-
tě? I když je to totalita, ve které 
se všichni musí povinně „mít 
dobře“. Jsou snad ti, kteří plánují 

Věda a  pavěda
Nedávno jsem měl krátký rozhovor s mladým a nad-
šeným sympatizantem hnutí pro vědomí Krišny. 
Svěřil se mi, že sice rád zpívá Hare Krišna mahá-
mantru a miluje prasádam, ale nedokáže se smířit 
s myšlenkou, že hnutí Hare Krišna neuznává moder-
ní vědu.

Tělo se mění, Tělo se mění, 
ale duše zůstává  stejnáale duše zůstává  stejná

Džaj Gurudév dásesej
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štěstí lidstva za zdmi blahobytu 
a kteří drancují přírodu, zneuctí-
vají tisícileté tradice lidstva, naši 
přátelé? Věda se stala pavědou 
v okamžiku, kdy přijala za svou 
faustovskou myšlenku – nežít 
podle přírody a s přírodou, ale 
zmocnit se přírody a ovládat 
ji. Německý teolog a fi lozof O. 
Spengler tuto skutečnost do-
konale popisuje v knize (taktéž 
z třicátých let minulého stole-
tí), která nese příznačný název 

„Úpadek a pád západní civilizace“. 
Pavěda je totéž co paklíč. Dveře 
jimi otvírá jen zloděj. Védská 
věda uznává mravní odpověd-
nost člověka k Božímu stvoření. 
Pavěda mravní odpovědnost 
nezná.

I Číňané měli svou vědu 
– vynalezli papír, střelný 
prach, papírové peníze 
a mnoho jiných úžas-
ných věcí. Afričtí do-
morodci znali chemii, 
metalurgii a jiné uži-
tečné vědy. V Indii 
odjakživa existují 
veškeré vědecké 
obory, včetně 
matematiky, 
kybernetiky 
a astrofyziky. 
Védy popisují 
vše o zdraví 
člověka – od 
klasické lékařské 
vědy až po léčitelství. 
Popisují dialektiku, 
logiku, geometrii. 
Chemie prvků 
a biochemie živoči-
chů je odpradávna 
známým (védským) 
vědeckým oborem. Faus-
tovská věda (jak moderní vědec-
kou metodu nazval Spengler) se 
odtrhla od kmene přirozeného 

lidského poznání a naroubovala 
se na umělý ideál společnosti, 
ve které se lidstvo stane pánem 
Země a vesmíru. Faustovská věda 
jde směle a neohroženě za svým 
cílem. Nebojí se metodicky ovliv-
ňovat přírodní zákony, pokud je 
to ve prospěch společnosti.

Bengálský básník a intelektuál 
Rabindranáth Tagore (Th ákur), 
nositel Nobelovy ceny za mír, 
po němž je v Praze dokonce 
pojmenována ulice, ve své knize 

„Nacionalismus“ v roce 1918 píše: 
„Stane-li se vědecká organizace 
politiky a obchodu, jejíž jiné 
jméno je Národ, všemocnou na 
úkor harmonie vyššího sociál-
ního života, pak nastane lidstvu 
zlý den. Stane-li se otec hráčem 
a povinnosti k rodině ustoupí 
v jeho mysli na druhé místo, 
není už člověkem, nýbrž strojem, 
poháněným silou chtivosti. Pak 

se dopustí skutků, za 
které by se v nor-
málním duševním 

stavu styděl. Stej-
ně společnost: 
dopustí-li se, 

aby byla 
obrácena 
v dokonalou 
organizaci 
moci, pak 
je málo zlo-
činů, jichž 

se nedovede 
dopustit. Neboť 

úspěch, efektivita, 
je účel a oprávnění 

stroje, kdežto dob-
rota je cíl a smysl 
člověka. Dosáhne-li 

tento stroj organizace přílišných 
rozměrů a stanou-li se ti, kteří 
jej obsluhují, jeho částmi, pak je 
osobnost člověka jen přeludem, 
všechno se stává kolesem politiky, 

jímž otáčejí lidské části stroje 
bez nejmenšího nádechu slito-
vání nebo mravní odpovědnosti. 
Může se stát, že se mravní pova-
ha člověka snaží projevit i skrze 
tento stroj. Avšak celá soustava 
provazů a kladek skřípe a vrže, 
vlákna lidského srdce se zaplétají 
do vláken lidského stroje a jen 
s námahou se přenese mravní 
úmysl v nějaký zmučený výsled-
ný tvar.“

Vědomí Krišny je součástí toho, 
co zde bengálský básník nazývá 
vyšším sociálním životem. Ne-
jsme toto tělo, nejsme tento stroj. 
Jsme věčné duše, které se stěhují 
z těla dítěte do těla dospělého. 
Vyšší sociální život znamená 
kultivovat vědomí člověka, že je 
součástí vyšší energie Pána Kriš-
ny, zatímco jeho tělesná schránka 
je pod vládou Jeho nižší energie. 
Vědomí Krišny je v první řadě 
věda o duši. 

Věda o duši je vědou všech 
věd. Faustovská věda, věda která 
neuznává ani duši, ani Boha, je 
pavědou. Navzdory její ďábelské 
efektivitě a téměř dokonalé or-
ganizaci. I přes zdánlivou užiteč-
nost jejích strojů a přístrojů. ❧
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SEČTENO!
Přesně 675 lidí si v posledním 

sčítání lidu zaškrtlo v kolonce 
náboženství Hnutí Hare Krišna. 
Z celkových deseti a půl miliónu 
Čechů je to 0,6 procenta. Šríla 
Prabhupáda řekl: „Dokonce 
i když bude ve společnosti malé 
procento ideálních lidí, jen jedno 
procento, alespoň si lidé budou 
myslet, ´Ó, tady je vzor,´a ostat-
ních 99 procent to uvidí a bude 
následovat.“

Odběratelů časopisu je o tro-
chu méně – 108 – ale i to je velice 
příznivé.

SANKÍRTANOVÝ FESTIVAL 
V LUŽCÍCH

Koncem roku obětovali oddaní 
Božstvům výsledky svého úsilí 
během Prabhupádova maratónu. 
Před samotným vyhlašováním 
a předáváním dárků oddaným 
mluvil Bhaktivaibhava Svá-
mí o ruském pokusu zakázat 
Bhagavad-gítu, který vyvolal 
širokou odezvu po celém světě. 
Indický parlament kvůli tomu 
dokonce poprvé ve své historii 
přerušil zasedání. Oddaným se 
podařilo dát během několika 
málo dnů dohromady 100 000 
dolarů na pokrytí nákladů soud-
ního sporu. „To by se nemohlo 
podařit, kdyby oddaní v ISK-
CONu nespolupracovali,“ řekl 
Mahárádž. Oddaní nakonec spor 
vyhráli a v důsledku ohromné 
mezinárodní reklamy se pak 
v Rusku během maratónu rozda-
lo milión Bhagavad-gít.

Mahárádž rovněž vyzval 
oddané, aby začali přemýšlet 
o nových způsobech rozdávání 
knížek. Aby každý oddaný cítil, 
že je součástí sankírtanové mise 
rozdávání knih. Každý může roz-

dat trošku a dohromady to bude 
velká síla. A čím více se bude 
kongregace zvětšovat, tím více 
knih se podaří rozdat. 

Bhaktivaibhava Svámí pak 
společně se svým duchovním 
bratrem Džaj Gurudév prabhu-
em předal dárky oddaným, kteří 
se buď přímo zapsali na výsled-
kovou listinu, nebo jsou po celý 
rok obrovským přínosem pro 
společnou službu Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandrovi. 

Vyhlašování výsledků předchá-
zela nektarová hostina, kterou 
pro potěšení Šrí Krišny a přítom-
ných oddaných uvařil Vasudéva 
Nandana prabhu a zaplatil Sadu 
Daršan prabhu.

Nejvíce balíčků prasádam – 
3055 – rozdal Džanamédžaja 
prabhu následován Džaj Kéšavou 
prabhuem a Pávaní déví dásí. 
Nejvíce knih rozdal Mahášringa 
prabhu následován Džalángí déví 
dásí a Gadádharem prabhuem.

Vítězi maratónu byli ale všichni 
ti, kteří se vydali na ulici potěšit 
svou snahou Šrí Krišnu, Šrílu 

Prabhupádu, svého duchovního 
učitele a vaišnavy, ať už rozdali 
deset balíčků, nebo jen jednu 
malou knížku!

EVROPSKÝ SANKÍRTANOVÝ 
FESTIVAL

Evropský festival po Prab-
hupádově maratónu proběhl 
tradičně na Novém Sinháčalam 
v Německu ve vzácné společnosti 
Bhaktivaibhavy Svámího, Ka-
damby Kánany Svámího, Pritu 
prabhua, Dína Šaraná déví dásí 
a dalších vznešených oddaných 
a samozřejmě překrásného čer-
ného Pána Nrisinhadéva s rudě 
žhnoucíma očima.

Z evropských oddaných nejvíc 
knih rozdali v Německu. Cel-
kový vítěz Paramátma prabhu 
z Berlína, žák Šačínandana 
Svámího, sám rozdal přes 2 000 
mahá-knih! Druzí skončili 
výborně rozdávající slovenští 
oddaní, z nichž nejlépe se dařilo 
Íšvara Čandra prabhuovi, žákovi 
Bhaktivaibhavy Svámího z Nové 
Ékačakry. A na třetím místě se 

Božstva v nových šatech na Nitjánanda trajódašíBožstva v nových šatech na Nitjánanda trajódaší

Džalángí déví dásíaktuálně...
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v evropském klání v počtu roz-
daných knih umístila česká játra. 
V té nejvíc knih rozdal Vaijásaki 
prabhu následován Sankírtanem 
prabhuem – oba žáci Bhakti Vi-
káše Svámího z Prabhupádova 
bhavanu – a Madhusúdanem 
prabhuem, žákem Kadamby Ká-
nany Svámího z farmy Krišnův 
dvůr. 

Sankírtan jagja kí džaj! 

OSLAVY
Desítky oddaných a hostů 

zaplnily až po střechu chrám 
během radostných oslav přícho-
du Šrí Advaity Áčárji, 19. výročí 
instalace Božstev Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandry a příchodu Šrí 
Nitjánandy.

Božstva dostala po slavnostním 
abhišku nové šaty a pak ochut-
nala desítky lahodných chodů 
připravených těmi nejlepšími 
kuchaři. Během festivalů zněly 
sladké kírtany přerušované čte-
ním z posvátných textů a na závěr 
si oddaní v uvolněné atmosféře 
pochutnali na nektarovém prasá-
dam. „Když je spokojený Nejvyš-
ší Pán, je spokojený celý svět.“

SEMINÁŘE S LÍLÁŠUKA 
PRABHUEM  

Začátkem roku strávil týden 
v Lužcích Lílášuka prabhu 
z chrámu v anglickém Lesteru. 
Vedl zde dva semináře na témata 

„24 duchovních mistrů“ a „Jak 
přeměnit utrpení v transcen-
dentální blaženost“. Také mluvil 
o základní škole v Lesteru, kte-
rou oddaní před nedávnem ote-
vřeli. Ve městě žije 55 tisíc Indů 
či Britů indického původu, takže 
zájem o výuku jejich dětí odda-
nými je z jejich strany enorm-
ní. „Budeme potřebovat hodně 
učitelů,“ řekl a nabídl oddaným 

možnost absolvování tříletého 
studia na Bhaktivedanta College 
v belgickém Rádhádéši, kde se na 
tento úkol mohou připravit.

BHAKTIVAIBHAVA SVÁMÍ 
PŘED CESTOU DO INDIE

Před svou dvouměsíční cestou 
do Indie přednášel v Lužcích 
Bhaktivaibhava Svámí. V Indii 
ho čeká nejprve krátká cesta po 
jižní Indii, na kterou ho pozvali 
jeho žáci Jašómatisúta prabhu 
se svou ženou Pušpa Prijou déví 
dásí. Poté se zúčastní výročního 
setkání GBC a do Čech by se 
měl opět vrátit po oslavě Gaura 
púrnimá 19. března a zdržet se tu 
zhruba dva měsíce.

V přednášce vyprávěl o Dhru-
vovi Mahárádžovi a o milosti gu-
rua, díky níž oddaný získává od-
hodlání do praktikování oddané 
služby. To, co pro nás duchovní 
učitel udělal a dělá, mu můžeme 
oplácet následováním jeho poky-
nů, nezpochybňováním a neig-
norováním toho, co po nás chce.

VAŘENÍ S KUCHAŘEM 
DŽAJAPATÁKY SVÁMÍHO

Na přelomu ledna a února 
pobýval v Praze žák Džajapatáky 
Svámího Ivéšvara prabhu, který 

vaří pro Krišnu již dvacet pět let 
a čtyři roky byl osobním kucha-
řem Džajapatáky Mahárádže. Své 
kulinářské umění předával odda-
ným v chrámu a v restauracích 
Góvinda a Balaráma. Také se 
výrazně podílel na úžasných pre-
paracích obětovaných Božstvům 
během festivalů.

TÝDEN S PRITU PRABHUEM
Začátkem února přijel do Luž-

ců oblíbený žák Šríly Prabhupády 
Pritu Prabhu, který svou přítom-
ností ozdobil oslavu zjevení Pána 
Nitjánandy.

„Ze všech vaišnavských svátků 
je den zjevení Pána Nitjánandy 
nejdůležitější. Bez milosti Pána 
Nitjánandy, který zastupuje 
duchovního učitele, nemůžeme 
získat milost Pána Čaitanji. Bez 
milosti Pána Čaitanji nezískáme 
milost Šrímatí Rádhárání a bez 
milosti Šrímatí Rádhárání nezís-
káme milost Šrí Krišny,“ řekl. 

Během přednášek v chrámu 
a v obou restauracích Góvinda, 
které byly zaměřeny na rozdíly 
a podobnosti mezi křesťanstvím 
a vaišnavismem, osvětlil díky 
svým hlubokým znalostem Bible 
a učení Ježíše Krista řadu zajíma-
vých souvislostí. 

Abhišék, obřadní koupel BožstevAbhišék, obřadní koupel Božstev
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NOVÉ MÚRTI 
ŠRÍLY PRABHUPÁDY

Do chrámu v Lužcích přijede 
nové múrti Šríly Prabhupády 
v životní velikosti. Je objednané 
ve Spojených státech, odkud 
bude převezeno do Čech. 

Kdokoliv z oddaných, kdo by 
měl chuť přispět na zaplacení 
múrti (zhruba 3500 USD), na 
přepravu (cca 600 USD) a na 
nový vjásásan, může svůj pří-
spěvek poslat na účet chrámu 
2800101124/2010, variabilní 
symbol 1008 nebo na adresu 
Centra pro védská studia. 

Kdo by měl možnost pomoci 
se zařízením dopravy či jakýkoliv 
jiný nápad, ať se prosím ozve na 
e-mail: chram108@gmail.com.

TULASÍ SÉVA KLUB
Po inspirující návštěvě Jeho 

Svatosti Bhakti Višrambhy Mád-
havy Svámího chtějí oddaní 
vylepšit péči o Tulasí. Podle rad 
Mahárádže Tulasí potřebuje pře-
devším nové osvětlení, speciální 
organické substráty a hnojiva, 
zvlhčovač vzduchu, sondu do 
půdy, přímotop atd. 

Máte-li chuť se fi nančně za-
pojit do péče o Tulasí, pošlete 
příspěvek na účet chrámu 
2800101124/2010, variabilní 
symbol 108. Také se můžete stát 
členy Tulasí séva klubu. S nejrůz-
nějšími nápady, jak dále pomoci, 
se prosím obracejte na bhaktin 
Zuzku z chrámu (zachyz@cent-
rum.cz).

PARKOVÁNÍ V LUŽCÍCH
V areálu CVS ani v ulici před 

ním není prostor na parkování. 
Parkujte na cestě, která je rov-
noběžná s hlavní silnicí vedoucí 
k Lužcům. Jedete-li od Prahy, po 
odbočení z hlavní silnice doleva 
odbočte hned opět doleva a tam 
můžete nechat auto stát. Vrátíte 
se zpět na odbočku k Lužcům 
a zhruba po dvou stech metrech 
se dáte doleva na úzkou štěrko-
vou cestu dolů. 

Projdete kolem asi třech domů 
(cca 100 m) a ve chvíli, kdy spat-
říte nalevo slepou svažující se 
cestu, tak napravo uvidíte dřevě-
ná světle zbarvená vrata CVS.

ODKAZ DÁVNÉ INDIE
Veřejný program, se kterým 

jezdíme po Čechách, zavítal do 
neratovické čajovničky bhakty 
Dana, znovu zajel do Plzně, ten-
tokrát s fi lmem Ztracená vesnice 
nebo za dětmi do mateřské a zá-
kladní školy v Nemojově u Dvora 
Králové. Brzy se chystáme zajet 
například do Karlových Varů, 
Habartova a již potřetí do plzeň-
ského ezoterického knihkupectví 
Štěstíčko. Pomozte nám uspořá-
dat program i u vás, rádi přijede-
me. Ozvěte se prosím na e-mail: 
jalangi@email.cz.

NÁMA HATTA TÁBOR 2012
Báječný duchovní týden 

plný kírtanů, lekcí, prasádam 
a nektarové společnosti odda-
ných pořádaný Mezinárodní 
společností pro vědomí Krišny 
letos proběhne od čtvrtka 21. do 
středy 27. června jako vždy na 
Moravě v rekreačním středisku 
v Protivanově. 

Přihlašte se prosím co nejdřív 
ve vašem středisku ISKCONu. ❧

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

Spousta báječných chodůSpousta báječných chodů

Protivanovská extáze!Protivanovská extáze!
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Je to ve skutečnosti opravdu 
zázrak, tahle akce! Jinak to není 
možné – jak jinak by se přece 
podařilo pochodovat 17 dnů, 
navštívit 16 míst, uspořádat 15 
večerních programů, kterých 
se celkem zúčastnilo kolem ti-
sícovky návštěvníků, rozdat 19 
mahá velkých knih, 160 velkých 
knih a 906 malých (1 085 knih 
dohromady), k tomu 210 dévé-
déček o Padajátře a 489 balíčků 
prasádam... to všechno v dosti 
skromném počtu oddaných! Je 
to zázrak, spát na místech, kde 
se spát nedá, vařit hostiny někde 
na chodbě, přežít v počasí, které 

má do letního hodně daleko, 
a ještě k tomu mít pořád zbytky 
hlasu, v nabitém dni oddžapovat 
a třeba i něco přečíst, sehnat to-
lik krásných květin, že girlandy 
vypadají jako z duchovního světa, 
a být v extázi, když na program 
přijdou samí Romové! Kdo ne-
byl na Padajátře, ten ani jednou 
neochutnal úžasnou borůvkovou 
kaši, která se sloužila skoro týden, 
ten nespal v zoo, nevyzkoušel si 
bobříka zimy a bezsprší. A hlav-
ně nezjistil, že i uprostřed všech 
těch zdánlivých nesnází je napro-
sto a úplně šťastný a blažený a že 
si vlastně přeje, aby Padajátrá 
nikdy neskončila...

Pravda, někdy člověka napa-
dá – má taková relativně malá 
a přitom náročná akce vůbec 
význam? Vždyť jiné velké festi-
valy zacílí na tisíce lidí během 
jednoho dne, a tady se ani během 
několika týdnů nepodaří oslo-
vit takový počet duší. Takovou 
Ratha-játru navštíví tisíce lidí 
a rozdá se tisíce porcí prasádam 
a stovky knížek! A tahle Padajá-
trá? Někdy se stane, že prochází-
me s harinámem vesnicemi, kde 

Z a s e !
Tak se to zase stalo! Další Padajátrá! 

Další desítky menších i větších vesnic 

a měst pokropeny neodbytnou milostí 

Šrí Šrí Nitái Gaurasundary a Šríly 

Prabhupády!

Dokonalost odříkáníDokonalost odříkání

Blažená moudrostBlažená moudrost

Kasturí Maňdžarí déví dásí reportáž
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nepotkáme ani psa, nikde nikdo, 
žádné davy, z domů po zvonění 
sankírtan-oddaných sem tam 
někdo vyleze, ale nic moc, jen 
zvědavé oči za záclonami pro-
zrazují, že v téhle díře je někdo 
naživu... Má to cenu, když občas 
na program pod širým mrholí-
cím nebem přijde sotva deset ná-
vštěvníků? Prostě má tolik úsilí 
a odříkání vůbec význam? Tušíte 
ale správně, že odpověď je ANO. 
Ať už z toho kazatelského hledis-
ka, kdy se přeci jen ta tisícovka 
knih za celou dobu nenápadně 
rozdá, o prasádam ani nemluvě. 
Z hlediska dojmu na všechny ty 
duše, které při svém putování 
potkáme – ten zážitek setkání 
s Padajátrou je opravdu nezapo-
menutelný a dopad na vědomí 
jednotlivců a nakonec i celé spo-
lečnosti je obrovský. A nemusí se 
projevovat v závratných číslech 
čehokoli a ve článcích v novinách. 
Ale možná ze všeho nejdůleži-
tější je Padajátrá ve skutečnosti 
pro samotné oddané, kteří se jí 
přímo účastní. Protože se musíte 

opravdu odevzdat, abyste 
přežili. Musíte mít opravdu 
alespoň trochu víry v to, 
co děláte, nebo být naopak 
naprostí blázni. Jinak ne-
můžete zvládnout všechno 
to nepohodlí a odříkání 
a neustálé zpívání a kázání!

Letošní Padajátrá se tou-
lala po Vyškovsku, kolem 
dhámu Nové Sady, tudíž 
tamní oddaní byli častokrá-
te významnou podporou pada-
játrového týmu. Především bych 
ale chtěla vyzdvihnout opravdu 
fenomenální službu oddaných, 
kteří tvořili páteř letošní Pada-
játry, kteří vydrželi celou dobu, 
za všech okolností, a přijali zod-
povědnost za konkrétní zásadní 
služby. Srdcem Padajátry je Muni 
Prija prabhu, protože Padajátrá je 
jeho srdcem. A jako hlava rodiny 
vyzařuje toto nakažlivé fl uidum 
kolem sebe. Zajištění a propagaci 
letošního turné měli na starosti 
jeho manželka Hari Prijá déví 
dásí a jeho syn bhakta Prahlád. 
Úkol to byl nelehký – sehnat 

místa k ubytování a k usku-
tečnění programů v oblasti, 
kde je převážná většina osob 
v zastupitelstvech poněkud 
nesnášenlivějšího nábožen-
ského vyznání. Nicméně 
Nitái Gaurasundara mají 
svůj plán a do toho se Jim 
nikdo plést nemůže, takže 
se to zase povedlo! Prahlád 
byl poté po celou dobu Pa-
dajátry jejím manažerem, 

což je něco, na co jen 

tak někdo nemá. Sankírtan byl 
letos pod taktovkou Purušót-
tama Kšétry prabhua a to, že 
ho Pán Gauránga zplnomocnil, 
bylo vidět na jeho rozdavačských 
výsledcích a na jeho schop-
nosti inspirovat do rozdávání 
ostatní. Dalším sankírtanovým 
tahounem byla bhaktin Andrea, 
která svou vyřídilku (a samo-
zřejmě oddanost) od Pána Boha 
(a pro Pána Boha) zaměstnává 
v rozdávání velkého množství 
nejrůznějších artiklů milosti – ať 
už prasádam, knížek nebo DVD. 
Vrchním mistrem šéfk uchařem 
byl Dína Dajál prabhu – tato 
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Svaté jméno pro všechny... Svaté jméno pro všechny... 

Prostě Prostě 
šťastná!šťastná!
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Vaišnavský kalendář
4.3. Ámalakí vrata Ékádaší, přerušení 5.3. od 06:36 do 10:21
8.3. GAURA PÚRNIMÁ, příchod Šrí Čaitanji Maháprabhua
        (půst do východu měsíce)
18.3. Pápamóčani Ékádaší, přerušení 19.3. od 06:06 do 10:09
1.4. RÁMA NAVAMÍ, příchod Pána Rámačandry 
        (půst do západu slunce)
3.4. Kámada Ékádaší, přerušení 4.4. od 06:31 do 06:49
16.4. Varúthiní Ékádaší, přerušení 17.4. od 07:59 do 10:43
          2. výročí instalace Šrí Šrí Nitái Gaurángy
2.5. Móhiní Ékádaší, přerušení 3.5. od 05:34 do 10:31
5.5. NRISINHA ČATURDAŠÍ, příchod pána Nrisinhadéva
       (půst do soumraku)

služba je na Padajátře obzvláš-
tě pikantní a důležitá, protože 
podmínky jsou velmi bojové 
a oddaní jsou neustále velmi hla-
doví a nutně potřebují inspiraci 
do dalšího kázání a pochodování 
v podobě lahodného prasádam! 

Kočím byl jako již tradičně Pa-
ramahansa prabhu, je to funkce 
extrémně náročná a zodpovědná, 
protože voli se o sebe sami ne-
postarají a tak vám nezbude moc 
času na odpočinek a spejsování... 

Púdžárí a tanečnice v jednom 
– Lílá Móhiní déví dásí – další 
opora letošního turné, bez které 
by to prostě nešlo – každý den 
v přesných časech na oltáři i na 
pódiu! 

Dalším tahounem byl úžasný 
oddaný z Francie – Gadádhar 
prabhu, žák Lókanátha Mahá-

rádže. Se svou pokorou a ode-
vzdaností dělal prostě všechno, 
co bylo zrovna potřeba – ať už to 
byl úklid, sloužení prasádam, ve-
dení kírtanu, hraní na mridangu, 
přednáška, a dokonce i sankír-
tan! Opravdu, abyste rozdávali 
knížky, není ani potřeba, abyste 
uměli česky – stačí bhakti:).

Letos Padajátru také navštívili 
velice vzácní hosté světového 
formátu. 

Především to byl Kadamba 
Kánana Mahárádž, který měl 
zrovna cestu kolem a přijel na 
program v Jedovnicích, na který 
zrovna „náhodou“ přišlo nejví-
ce hostů za celou dobu letošní 
Padajátry – kolem dvou set! 
A byli opravdu úžasné publikum, 
takže byl Mahárádž a následně 
i všichni ostatní úplně v extázi, 

kírtan byl neuvěřitelně dynamic-
ký, hravý a blažený a stejně tak 
i přednáška. 

Další den ráno ještě přijel dát 
lekci pro oddané, kterých se sjelo 
z okolí požehnaně. (Mimocho-
dem, nemá někdo tyto přednášky 
nahrané? Ozvěte se když tak pro-
sím redakci!) 

Dalším zahraničním hostem 
byl Mahádjuti prabhu, který si 
vybral zrovna jeden z nejchlad-
nějších dnů, kdy i na ranní před-
nášce uvnitř místnosti oddaní 
seděli zabalení v mikinách a bun-
dách. O to víc nás tehdy jeho pří-
tomnost povzbudila a zahřála!

Takže co dodat? Byla to extáze 
a těšíme se na další! Na příští Pa-
dajátru přijedou všichni oddaní 
z české játry, už jste to slyšeli? 
Aspoň na jeden den:). ❧
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Životopis amerického svámího

Cesta domů

Vyrůstali během hospodářské 
krize v třicátých letech a již 

od svého dětství museli tvrdě 
pracovat, aby podpořili svou ro-
dinu. I když chtěli pro svoje děti 
to nejlepší, hleděli zároveň na 
to, aby nás nerozmazlovali, a po-
vzbuzovali v nás vděk za vše, co 
jsme měli a co jsme dostali.

V roce 1955, když mi byly 
čtyři roky, jsme se přestěhovali 
z Chicaga do vesnice u Sherwo-

odského lesa v Highland Parku 
v Illinois, aby mě a mé bratry 
mohli vychovávat v prostředí bez 
znečištění a nebezpečí velkoměs-
ta. Naše ničím nerušené soused-
ství se rozprostíralo v rovinaté 
krajině hojně porostlé trávou 
a stromy, kde si děti hrály na 
prázdných pozemcích a tichých 
ulicích lemovaných domy, které 
se od sebe téměř nelišily.

„Náš malý Richie je sladký, ale 
tak zvláštní,“ říkali často moji ro-
diče. „Proč je takový?“ Měl jsem 
neobvyklé zvyky. Nikdo neměl 
tušení, odkud se vzaly.

Do mých osmi nebo devíti let 
jsem odmítal u jídla sedět na 
židli a dával jsem přednost jedení 
na podlaze, což mi moji rodiče 
zakazovali. Jako kompromis mi 
dovolili stát u jídelního stolu, 
dokonce i v restauraci. Často se 

stávalo, že se servírky ptaly, jestli 
mi nemají přinést židli. „Nemá 
v židle důvěru,“ odpovídala má 
matka s pokrčením ramen.

Zatímco moji rodiče velice 
dbali na svůj vzhled a vždy byli 
upravení a pěkně oblečení, moje 
matka musela mé nové oblečení 
prát znovu a znovu, dokud ne-
vypadalo jako staré – jinak bych 
si ho nevzal na sebe. Když mi 
koupili nové boty, odíral jsem 
je kameny, dokud nevypadaly 
obnošeně. 

Kdykoliv si rodiče pořídili 
nové auto, mačkával jsem se na 
podlaze u zadního sedadla, do-
kud auto nepřestalo být nové.

Když jsem měl lepší věci než 
ostatní, cítil jsem se zahanbeně. 
Idealizoval jsem si chudé a utis-
kované. Jednou vzal otec naši ro-
dinu na večeři do místního coun-

Moji rodiče, Ge-

rald a Idelle Sla-

vin, nebyli nijak 

zvlášť nábožensky 

založení ve for-

málním slova smys-

lu. Spíše svoji víru 

v Boha vyjadřovali 

skrze svou vděč-

nost, velkorysost, 

laskavost a odda-

nost rodině.

Cesta na východ
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Rodiče v nás povzbuzovali Rodiče v nás povzbuzovali 
vděk za vše, co jsme měli vděk za vše, co jsme měli 

a co jsme dostalia co jsme dostali

Rádhánáth Svámíromán
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try klubu. Všechno jsem pokazil, 
když jsem náhle vyběhl od stolu 
a ze dveří, protože jsem nemohl 
unést, že by mě měl obsluhovat 
kluk z autobusu, který byl mým 
spolužákem. 

Když mě můj děda Bill našel 
sedícího samotného v autě, vy-
světlil jsem mu své pocity. „To je 
v pořádku, Ríšo,“ řekl. „Udělal 
jsi správnou věc. Jsem na tebe 
hrdý.“

Otec mého otce, William „Bill“ 
Slavin, na můj život hodně zapů-
sobil. Jeho milující povaha odrá-
žela jeho hluboce zakořeněnou 
víru. Fascinovaně jsem sledoval 
jeho tichou, nelíčenou snahu 
o sladění tradice starého světa 
s životem v Americe. 

Často jsem ho zaslechl se po-
tichu modlit u rodinných obědů 
a večeří, zatímco všichni kolem 
něho se chystali jíst.

Když jsem dosáhl věku, abych 
navštěvoval židovskou školu, můj 
otec si nemohl dovolit mě tam 
poslat. Přesto se snažil mi dát to 
nejlepší, co mohl. Když mi bylo 
třináct, obrátil se na rabína Lipi-
se, aby ho požádal o jednoduchý 
Bar Micva pro moje požehnání. 

Majestátní rabín se stříbrnými 
vlasy mě ochotně a bezplatně 
začal učit základní modlitby. 
Jednoho dne jsem se ho zeptal: 

„Rabíne, mohl byste mi prosím 
vysvětlit význam těchto modli-
teb?“

Do jeho mírných hnědých 
očí se nahrnuly slzy a objal mě 
s takovou láskou, že na to nikdy 
nezapomenu. 

Ve svém jidiš přízvuku ze 
starého světa mu hlas přecházel 
dojetím. Řekl mi: „Ríšo, jsem 
spokojený s tvou upřímnou sna-
hou porozumět významu tohoto 
obřadu. To teď už bývá vzácné.“

„Rabíne, jak bych se měl mod-
lit?“

Jeho hranatou, jemně vrásčitou 
tvář pokryl široký úsměv. Cítil 
jsem se díky jeho náklonnosti 
v bezpečí. Což je něco, jak věřím, 
co potřebuje každé dítě.

„V Talmudu,“ řekl, „knize ži-
dovského práva sepsané rabíny 
před tisíci lety, se učí, že je lepší 
modlit se k Bohu o sílu překonat 
pokušení, těžkosti a pochyby, 
abychom mohli činit Jeho vůli, 
než se modlit o to, aby činil naši 
vůli.“

K mým třináctým naroze-
ninám mi dal můj starší bratr 
Marty desku s debutovým albem 
folkové trojice z Greenwich Vil-
lage Peter, Paul and Mary. Jejich 
písně protestovaly proti válce, 
předsudkům a sociální nespra-
vedlnosti, ale byly to jejich texty 
týkající se Boha, které nejvíce 
pohnuly mou duší. Ležící na 
zádech jsem poslouchal se za-
vřenýma očima a jako magnet 
jsem byl přitahován ke každému 
slovu. Úvodní píseň alba začína-
la: „Brzy ráno kolem rozednění 

Ptal jsem se: „Kdo jsem a kam kráčím?“Ptal jsem se: „Kdo jsem a kam kráčím?“
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jsem žádal Pána, ať mi pomůže 
najít svou cestu.“ Znovu a znovu 
jsem poslouchal a netušil, že tato 
jednoduchá modlitba mě bude 
provázet v nastávajících letech 
mého života.

V mém hledání smyslu ve mně 
folkoví hudebníci jako Pete Se-
eger a Bob Dylan povzbuzovali 
výbuch revolty. Ale jestli mě fol-
ková hudba očarovala smyslupl-
nými texty, blues zasáhl mé srdce 
skutečnými emocemi. Blues je ve 
své podstatě o pocitech a touze, 
o žalu v srdci, jež se řine z každé 
zahrané noty či z každého zazpí-
vaného slova, a tímto vyjádřením 
objevené úlevy a radosti. Když 
jsem poslouchal bluesového 
zpěváka brečícího pro svou ztra-
cenou lásku, plakal jsem spolu 
s ním pro svou ztracenou lásku, 
třebaže jsem ještě nevěděl, kdo 
to je.

Zatímco já byl obrácený spíš 
do sebe, plachý a často jsem si 
dělal starosti s tím, co cítí druzí, 
můj bratr Marty měl šestý smysl 
pro to, jak popudit druhé. Byl 

divoký jako opice, a proto mu 
říkali zkratkou Monk (z ang-
lického monkey, pozn. překl.). 
V roce 1965, kdy mi bylo čtrnáct, 
jsem začal navštěvovat střední 
školu v Deerfi eldu, kde Monk 
právě maturoval. Když mě někte-
ří učitelé spatřili, jen zalapali po 
dechu: „Ó, né, další Monk.“ Od 
prvního dne ve škole jsem byl 
označen jako Little Monk (Malý 
mnich nebo Mníšek, pozn. pře-
kl.). To jméno mi zůstalo, i když 
ironie toho mi unikala ještě 
mnoho dalších let.

Jako prváka mě prosadili do 
studentského zápasnického druž-
stva. Nemohu říci, že bych měl 
nějaké velké kvalifi kace, ale když 
jsem na něco zaměřil svou mysl, 
dělal jsem to s velkým pohrou-
žením. Trenér i kluci z týmu si 
dělali velké naděje, že v příštím 
roce bych mohl být šampiónem. 
Především jsem miloval výzvy. 
Stipendia mohla být má, kdy-
bych se tomu věnoval. Ale stalo 
se mi něco zvláštního. Začal 
jsem naléhavě hledat smysl živo-

ta nad bohatstvím, 
slávou a módou 
společnosti. Jak 
jsem mohl být spo-
kojený na idylické 
půdě Highland 
Parku, když jsem 
věděl, že jen pár 
mil odtud jsou 
v ghetech uvězněni 
Afro-Američané 
jako otroci? Jak 
bych mohl být spo-
kojený s medailí ze 
zápasu, když moji 
starší kamarádi 
byli násilím nuceni 
do hrůz Vietnamu? 
Znepokojovaný 
podobnými otáz-

kami jsem spolu se svými přáteli 
zpochybňoval samotné základy 
života, který jsme znali.

V pátrání po smyslu jsem hořel 
vášní pro hnutí za lidská práva 
Martina Luthera Kinga mladšího, 
hloubal jsem nad slovy Malcol-
ma X a nad knihami o reformě 
společnosti. 

Spolu s mými nejlepšími přá-
teli Bassoonem a Garym, které 
jsem znal od deseti let, jsem do-
stal práci v myčce aut, kde jsem 
pracoval po škole a v létě na plný 
úvazek. Byla to tvrdá práce, ale 
miloval jsem to. Zde jsme pra-
covali za zvuků soulové hudby 
mezi starými afro-americkými 
muži z ghet z jižní strany Chica-
ga, ve světě vzdáleném bezpečí 
Highland Parku. Ve společnosti 
těchto lidí, kteří byli ubiti chu-
dobou, rasovou diskriminací 
a alkoholismem, jsem naslouchal 
surovému nářku bluesových 
nebo soulových zpěváků a to mě 
bralo za srdce. Bylo mi patnáct 
let a hluboce mě trápily nezod-
povězené otázky.

Zhluboka jsem se nadechl, podíval se vzhůru a vykřikl: „Ano, to je ono!“Zhluboka jsem se nadechl, podíval se vzhůru a vykřikl: „Ano, to je ono!“
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Potom, když můj blízký přítel, 
kterému bylo teprve šestnáct, 
zemřel poté, co jeho auto dostalo 
smyk na zimním ledu a spadlo 
do mrazivých vod Michiganské-
ho jezera, jsem začal přemýšlet: 

„Kdo jsem a kam kráčím?“ Zdálo 
se, že celý svět klouže na ledu 
nejistoty.

V hledání útočiště jsem se pře-
stěhoval dolů do našeho sklepa 
a zeď pokryl psychedelickými 
plakáty, které tam zářily pod čer-
ným světlem. Ze stropu visely ry-
bářské sítě. Kouř z jasmínových 
vonných tyčinek se vznášel jako 
mrak. Někdy jsem zapnul miho-
tající kužel světla snímajícího im-
pulsy, abych zvýšil snový účinek. 
V soukromí svého sklepa jsem 
poslouchal revoluční 
hudbu šedesátých let. 

„Den v životě“ od Be-
atles ve mně rozhýbá-
val mou dychtivost po 
hledání smysluplného 
života nad povrchnos-
tí. Když jsem ležel na 
zádech se zavřenýma 
očima a poslouchal 
George Harrisona 
zpívat „V tobě, bez 
tebe,“ plakal jsem se 
strunami jeho sitáru 
po vnitřním míru. 
Znovu a znovu jsem 
si pouštěl oduševnělé 
provedení písně Raye 
Charlese Řeka starého 
muže a seděl jsem bez 
hnutí a zarmoucený 
neutěšenou situací 
utiskovaných. Když jsem poslou-
chal B. B. Kinga, smutné tóny 
tryskající z jeho kytary mi pro-
bodávaly srdce a já se divil jak 
to, že smutné písně způsobují, že 
se cítím tak dobře. Jednou pozdě 
v noci, ve zmatku pochyb o všem 

kolem sebe, jsem uslyšel ve svých 
stereo sluchátkách Johnyho 
Riverse zpívat: „Prozkoumej 
svou duši, když hledáš odpověď.“ 
Zhluboka jsem se nadechl, podí-
val se vzhůru a vykřikl: „Ano, to 
je ono!“

Popouzeni dobou, moji nej-
bližší přátelé a já, jsme se s ver-
vou pustili do ducha podzemní 
kultury šedesátých let. Jako men-
šina ve škole, kde převažovali 
konzervativci, fandové a fanynky, 
jsme začali nosit dlouhé vlasy, 
experimentovat s marihuanou 
a LSD a všeobecně revoltovat 
vůči hodnotám generace našich 
rodičů.

Ale byl jsem rozpolcený. Hroz-
ně nerad jsem někoho zklamal. 

Soužila mě představa, že opustím 
zápasnické mužstvo, a neměl 
jsem to srdce zklamat svého 
trenéra a spoluzápasníky. Škola 
ode mě čekala, že pomohu týmu 
s přípravou na turnaj. Trenér jed-
nou družstvu řekl: „Když je Mní-

šek rozhodnutý vyhrát, je jako 
hladový tygr procházející se po 
žíněnce. Je z materiálu šampiónů. 
Ale zdá se, že začíná rozptylovat 
pozornost.“

Zmatený jsem se modlil, jak 
z toho ven.

Brzy poté, na jednom prestiž-
ním turnaji, jsem položil svého 
soupeře během prvních pěti 
vteřin zápasu. Dav burácel a pro-
volával mi slávu, ale já klečel jak 
ochromený. 

Vykloubilo se mi rameno 
a ta kost mi rozervala svaly na 
hrudi. V tom okamžiku, kdy se 
rameno ocitlo mimo své místo, 
se můj život ocitl mimo vášeň, 
která již také zemřela. Třásl jsem 
se v agónii za přihlížení stovek 

šokovaných diváků v tělocvičně 
a tiše jsem děkoval Bohu. Byl 
jsem volný.

To, čeho jsem neměl odvahu 
zanechat sám, bylo odvrženo 
stranou, jak jsem cítil, silou 
osudu. ❧

Začal jsem naléhavě hledat smysl života Začal jsem naléhavě hledat smysl života 
nad bohatstvím, slávou a módou společnostinad bohatstvím, slávou a módou společnosti



Společný základ:
300 g polohrubé mouky
15 ml soli
4 ml prášku do pečiva
ghí nebo slunečnicový olej na 
smažení
Další ingredience pro jednotlivé 
druhy:
(*všechna koření jsou mletá)

ZELNÁ:
1,2 l nahrubo nastrouhaného 
nebo najemno nasekaného zelí
0,3 l nastrouhaných brambor
5 ml kurkumy
4 ml zázvoru (nebo 15 ml čers-
tvého)
5 ml černého pepře 
12 ml koriandru
2 ml asafoetidy

MRKVOVÁ:
1,5 l nahrubo nastrouhané mrkve
50 ml kokosu
100 ml slunečnicových nebo dý-
ňových semínek
4 ml pepře
10 ml garam masaly
30 ml sušených celerových listů 
nebo snítky petržele či citronové 
trávy

ŘEPNÁ:
1,5 l nahrubo nastrouhané červe-
né řepy (nebo 1 l řepy a 0,5 l zelí)
40 ml sezamových semínek
5 ml pepře
12 ml římského kmínu
2,5 ml asafoetidy

Postup:
Do mísy vložte všechny přísady 
a míchejte, dokud nezačne ze-
lenina pouštět šťávu a neutvoří 
se tvárné těsto. Rozehřejte vyšší 
vrstvu ghí nebo slunečnicového 
oleje, z těsta udělejte placky (ne 
moc silné, aby se dobře prosma-
žily) a vložte je do takové vrstvy 
rozpáleného ghí nebo oleje, aby 
se mohly odlepit ode dna a plavat 
na hladině. Smažte na středním 
plameni asi 10 minut.
Správnou teplotu oleje zjistíte tak-
to: vhoďte malý kousek těsta do 
rozehřátého oleje, těsto by mělo 
dojít na dno, ihned se odlepit 
a svižně vyplavat na hladinu. Poté, 
co se udělá kůrčička na okrajích, 
obraťte a dodělejte do zlatavě 
hněda. Nechte okapat.

V Indii se koft y dělají ve tvaru 
menších koulí a podávají se 
buď přímo v nějaké omáčce 
(například rajské) nebo jako 
součást menu. Ke koft ám se 
dobře hodí jogurtová zálivka. 
Podávejte teplé.

S láskou a oddaností 
obětujeme Krišnovi.

Recept poskytl 
Hansa Avatár dás
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ečný základ:
polohrubé mouky

MRKVOVÁ:
1,5 l nahrubo nastrouhané mrkve

Postup:
Do mísy vložte 
a míchejte, dok
lenina pouštět š
se tvárné těsto. 
vrstvu ghí nebo

Kof ta
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