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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 Kokošovce 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
Náma Hatta centrum Čakra, 
Lutotín 7, Kostelec na Hané 798 41
tel. 582 373 245
Kazatelské centrum Hari-dhám, 
Fulnek – Jílovec 34, 742 45 
tel. 603 958 44

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

možná, že už tu vše bylo. Na 
táboře opět sladkost na uvítanou 
a bhakta Tomáš na zelenině, je tu 
zase zmrzlina a zase se šetří vodou, 
každý mahárádž si přiváží svou 
náladu i melodie, opět se koupeme 
na vlastní nebezpečí a chroupeme 
vegeburgry. Co by nás tu ještě moh-
lo překvapit? Určitě ne výzva Níly 
Mádhavy prabhua k účasti na Ratha-
játře a už jistě ne Muni-prija prabhu 
v doprovodu svého syna Prahláda 
s pozváním na Pada-játru.

Tábor se přehoupne, pak se to 
opravdu stane – Pán Džagannáth 
vyjede na svou slavnou jízdu a ve 
středu poté Paramahansa prabhu 
práskne bičem a voli se pokojně 
rozejdou na svou pouť. Opět zazní 
kartály, mridangy, svaté jméno, roz-
dají se hromady prasádam. Všichni 
jsou zase šťastní a blažení. Pak 
přijde Džanmáštamí a Nandótsava 
a potom se už měsíc začne pomalu 
a líně převalovat ke kártiku. Je to tak 
stále stejné...

Stejné, a přece jiné. Nepochopi-
telná současná totožnost a odlišnost 

– ačintja bhédábhéda tattva. Všechno 
to jde neustále hlouběji a mnohem 
dál, než by si kdo vůbec kdy dovedl 
na začátku představit.

Každým rokem, každým táborem, 
každým Džanmáštamím, každou 
nedělní hostinou, každou odčento-
vanou kuličkou na růženci, každým 
tlesknutím v kírtanu – na každý 
krok směrem ke Krišnovi se Krišna 
vydá sto kroků k nám. 

A naše truchlivá karma, s ohle-
dem na místo, kde jsme se narodili, 
a „kulturu“, které jsme byli tolik 
let vystaveni, se očišťuje a my se 
astronomickou rychlostí milostí 
Šríly Prabhupády vzdalujeme od 
nešťastného materialistického života, 
kterému bychom jinak jen těžko kdy 
unikli.

Krišna je tak úžasný! No ne?

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 Kurzy bhakti-jógy, každou sudou neděli 

od 12 hodin v chrámu v Lužcích

Hare Krišna,
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Ratha-Játrá 2012Ratha-Játrá 2012



číslo 4  ročník 16  NÁMA HATTA  5číslo 4  ročník 16  NÁMA HATTA  5



6 6 

Musel jsem se vykoupat, 
cítil jsem se moc unavený

8. února 1973, 
tranzitní hala letiště 

v Bangkoku

Šríla Prabhupáda rozdával 
svoji milost bez rozlišování. 
To byla laskavost čistého 

oddaného. Během letu z Indie na 
Západ jsme měli dvouhodinovou 
přestávku na letišti v Bangkoku 
a museli jsme čekat v tranzitní 
hale.

„Přines mé věci,“ řekl mi Šríla 
Prabhupáda. „Půjdu se osprcho-
vat.“

Musel jsem nejprve najít naše 
zavazadla, která se překládala 
z jednoho letadla do druhého. 
Šel jsem do zavazadlového pro-
storu, otevřel Prabhupádovu 
tašku a vyndal jeho lotu, ručník 
a čisté šaty na převlečení. Za pár 
minut jsem byl zpátky u Jeho 
Božské Milosti.

„Kde jsou umyvárny?“ zeptal se.
Vydali jsme se spolu k umyvár-

ně, ale bohužel tam nebyla žádná 
sprcha. Šríla Prabhupáda se ne-
nechal snadno odradit. Pro něj 
žádné překážky neexistovaly.

Vyhodnotil situaci, obrátil se 
ke mně a řekl: „Nevadí, umyji se 
tady v tom malém umyvadle.“

Zakryl si spodní část těla 
gamšou a začal se polévat vodou 
ze své loty. Namydlil se a znovu 
opláchl. Užasle jsem přihlížel, 
jak se osvěžuje. Dokázal být nad 
vším děním, které se odehrávalo 
kolem.

Th ajec z místního personálu 
to pozoroval z rohu umyvárny. 
Vyhlídka na práci navíc, která ho 
čekala, protože Prabhupáda rozlil 
vodu po celé podlaze, ho viditel-
ně znepokojovala.

Když Prabhupáda skončil svoji 
lázeň, podal jsem mu ručník. 
Osušil se a oblékl do čistého dhó-
tí a kurty.

Při odchodu z koupelny ke 
mně obsluhující přistoupil. Přes-
tože jsem mu nerozuměl ani 
slovo, bylo mi jasné, že si stěžuje. 
Řekl jsem mu co nejslušněji, že 
není v mých možnostech Prab-
hupádovi bránit.

Pro sebe jsem se usmíval při 
pomyšlení, že obsluhující vůbec 
netuší, že byl požehnaný milostí 
Paramahansy. Byť nevědomě, vy-
tíráním rozlité vody přímo slou-
žil Šrílovi Prabhupádovi.

„Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem 
po odchodu z umyvárny, „mys-
lím, že je trochu rozčílený.“

„Co se dá dělat,“ pousmál se 
Prabhupáda, „musel jsem se 
vykoupat. Cítil jsem se moc una-
vený.“

Cestování se Šrílou Prabhupá-
dou bylo vždy neuvěřitelné dob-
rodružství. Nikdy necítil potřebu 
přizpůsobovat se společenským 
konvencím. V letadlech používal 
toaletu i tehdy, když svítilo svět-
lo, že se cestující mají připoutat. 

Nevyhnutelně jim docházelo, že 
na osobu z Vaikunthy nestačí.

Šrutakírti dásseriál
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Krišna cukr zbožňuje
20. února 1973, ISKCON Auckland, Nový Zéland

Před příjezdem Šríly Prab-
hupády do chrámu na 
Novém Zélandě Siddha 

Svarúpa Mahárádž a Tušta Kriš-
na Mahárádž vystěhovali oddané 
z chrámu, aby tam mohl Prabhu-
páda pobývat v klidu. Bylo to po-
čínání nezvyklé, ale Prabhupáda 
si aspoň mohl během návštěvy 
dobře odpočinout.

Jednou večer mě Šríla Prabhu-
páda požádal, abych připravil 
purí a sabdží. Při přípravě jídla 
jsem si uvědomil, že nemám 
žádné mléčné sladkosti, které 
bych mu mohl na podnos přidat. 
V chrámu neprobíhalo uctívá-
ní Božstev, a tak jsem nemohl 
získat mahá-prasádam. Od naše-
ho příjezdu předcházejícího dne 
jsem ještě neměl čas připravit 
nějaký sandéš. Přinesl jsem purí, 
sabdží a horké mléko do Prab-
hupádova pokoje a položil jsem 
mu to na stůl. Potom jsem složil 
poklonu. Jak Siddha Svarúpa, tak 
Tušta Krišna byli v pokoji pří-
tomní a hovořili s Prabhupádou. 
Dovolil jim, aby tam zůstali i bě-
hem toho, kdy bude přijímat pra-
sádam. To bylo velké požehnání, 
protože něco takového Prabhu-
páda nedělal často. Obvykle uctí-
val prasádam v soukromí.

Vyšel jsem z pokoje a vrátil 
se do kuchyně, abych vyvá-
lel a usmažil pár dalších purí. 
Spěchal jsem zpátky za svým 
duchovním učitelem se dvěma 

čerstvými purí, položil mu je na 
tác a složil poklonu. Prabhupáda 
na mě tázavě pohlédl.

„Žádné sladkosti nejsou?“ ze-
ptal se.

„Ne, Prabhupádo,“ odpověděl 
jsem. „Ještě jsem žádné nepři-
pravil.“

„Nevadí. Přines mi trochu cuk-
ru,“ řekl milostivě, když viděl, jak 
se věci mají.

Šel jsem zpátky do kuchyně, 
nasypal do misky bílý cukr a vrá-
til se do jeho pokoje. Položil jsem 
misku na tác. Prabhupáda si vzal 
jedno purí, namočil do misky 
s cukrem a ukousl si. Pak to pár-
krát zopakoval. Bylo slyšet křu-

pání, jak s chutí přežvykoval. Na 
chvíli přestal, zazpíval „luči čini 
sarpurí láddu rasábalí“ a pokra-
čoval se slovy: „To je velmi dobrá 
kombinace. Je to velmi chutné.“

Zatímco jedl, oba sannjásí 
užasle přihlíželi. Žádný z těchto 
dvou žáků-mahárádžů nejedl nic, 
co by obsahovalo byť i jen stopu 
cukru, nemluvě o pojídání této 
odporné substance v její „nečisté“ 
podobě. To byla další z Prabhu-
pádových úžasných vlastností. 
Vždy přesně věděl, jak překvapit 
své žáky a vyvést je z míry, aby 
jim poskytl příležitost pochopit 
jeho vrcholně transcendentální 
postavení.

Přijímal prasádam i tehdy, když 
stolky nesměly být sklopené. 
Všechny, kdo se mu snažili něco 

vytýkat, ignoroval. Oni se pak 
obraceli na mě.

„Já mu nemohu bránit,“ odpo-
vídal jsem s pokrčením ramen.

Nevyhnutelně jim docházelo, 
že na osobu z Vaikunthy nestačí, 
a odcházeli pryč.

Šríla Prabhupáda rozdával svoji milost bez rozlišování. 
To byla laskavost čistého oddaného.
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Jednou při pobytu v Nové Dvá-
race se Šríla Prabhupáda vydal 
na jednodenní výlet do chrámu 
v Laguna Beach, vzdáleného dvě 
hodiny cesty autem. Ten večer, 
ještě stále v Laguna Beach, po-
žádal o horké mléko. Přestože 
tento chrám oltář s Božstvy měl, 
neobjevil jsem v chrámové ku-
chyni žádný cukr. Osladil jsem 
tedy mléko medem, protože 
občas si Prabhupáda přál mléko 
sladit medem. Avšak toho večera 
ochutnal horké mléko, které jsem 
přinesl, a okamžitě se ptal: 

„Proč není oslazené cukrem?“
„Tady v chrámu žádný cukr ne-

mají,“ řekl jsem.
„Jak je to možné?“ zeptal se 

rozhněvaně.

„Někteří oddaní se domnívají, 
že bílý cukr není zdravý a je lepší 
se mu vyhnout,“ vysvětloval 
jsem.

„To je v pořádku,“ řekl. „Jestliže 
nechtějí jíst cukr, nemusí. Ale 
Krišna cukr zbožňuje. To je ne-
smysl. V jídlech pro Božstva cukr 
musí používat.“

Šrílo Prabhupádo, byl jste podi-
vuhodný. Všude, kam jste přišel, 
jste rychle uvedl na pravou míru 
všechny kreativní nesmysly, které 
vaši žáci vymýšleli. Nepotřeboval 
jste žádnou síť zvědů, aby vám 
donášeli, co se děje. Vaším zvě-
dem byl Krišna. 

To On vám poskytoval všechny 
potřebné informace, abyste svým 

nerozumným dětem mohl ukázat 
správnou cestu. Vychutnával jsem 
ty nesčetné příležitosti, kdy jste byl 
jako jasnovidec. Oddaní se často 
ptali, jestli jste někdy projevil ně-
jaké jógínské mystické síly. Pořád 
jsem vás viděl je projevovat. Četl 
jste svým žákům v mysli a pak jste 
s nimi jednal podle toho. Mě to 
často uvádělo v úžas plný radosti 
a ocenění.

Šrílo Prabhupádo, dávejte mi 
prosím pořád svou společnost tak, 
že mi dovolíte vzpomínat, že jste 
v mém srdci. 

Vy víte, jak jsem nezpůsobi-
lý, ale já vím, jak jste milostivý. 
Vždyť jste mi přece dovolil být 
osobně s vámi. ❧

Vyšel Vaišnavský ka-
lendář na rok 2013 

s překrásnými barevnými 
fotografi emi Božstev 
Rádhy a Krišny.

Díky kalendáři můžete 
například vidět, jak vypa-
dají Božstva v Londýně, 
Paříži, New Yorku, Los 
Angeles, Novém Vrindáva-
nu, Sydney, Kalkatě, Bom-
baji, v Májápuru a ve Vrin-
dávanu. Božstva, o nichž 
se píše na stránkách Pra-
bhupádova životopisu.

Kochejte se po celý rok 
pohledem na překrásné 
tváře Šrí Šrí Rádhy a Kriš-
ny. Nenechte si ujít! Limi-
tovaná edice!

Objednávejte na 
www.govindabutik.cz. 
Cena 108 Kč. Božstva Rádhy a Krišny

Vaišnavský kalendář 2013
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Dnes v lekci z Bhágava-
tamu začneme kapitolu, která popi-
suje pád Bharaty Mahárádže. Bha-
rata Mahárádž jednoho dne ráno 
vstal a poté, co se obřadně omyl 
a vykoupal se v Gandakí, šel zpívat 
svoje mantry v rámci uctívání – 
o tom jsme hovořili 
nedávno – a pak, ná-
hle, viděl březí laň, 
jak se jde napít ke 
břehu řeky.

A když pila, v dálce se 
ozval řev lva a laň byla 
tak vyděšená – což je 

zvyk většiny zvířat, která jsou 
v potravním řetězci níže – že 
se pokusila skočit na druhou 
stranu řeky; přitom potratila 
a do vln řeky Gandakí vypadl 
malý koloušek. Laň došla až 
k nedaleké jeskyni a tam po-
šla. Pak Bharata Mahárádža, 
věrný soucitné povaze vaišna-
vy, vstoupil do vody, kolouška 
zachránil a vzal ho do svého 
ášramu. A pak ten příběh 
pokračuje...

Vyplývá z toho zajímavá otázka – do jaké míry 
má člověk při pomoci druhým riskovat. Bharata 
Mahárádža jistě těžko snášel, že jako osoba, která 
celý život odevzdala pomoci jiným, jako král po-
skytující útočiště, vedení, pokyny a ochranu, že 
by nechal toto nevinné zvíře bez pomoci utopit. 
A předpokládám, že i já bych udělal totéž, a jsem si 
jist, že většina oddaných ve svých životech zakusila, 
nebo to zná z vyprávění členů rodiny, že nějaké dítě 
domů přišlo se zatoulaným koťátkem, ptáčkem vy-
padlým z hnízda. Je přirozené, že projevíme milost 
a poskytneme útočiště bezmocným. Ale víme, že 

když Bharata Mahárádža to 
útočiště poskytl, zapletl se tak 
silně do péče o kolouška, že 
nakonec přišel o svoji lidskou 
životní podobu a narodil se 
sám jako jelen a později jako 
Džada Bharata.

Jinými slovy to byla veliká 
tragédie. Takže kde je třeba 
nakreslit dělicí čáru, kde je 
ještě rovnováha? Zcela jistě 
bychom na sebe měli brát 
riziko, projevovat soucit 
s druhými a pomáhat jim. 
Zde to ale zvířeti opravdu 
nijak duchovně nepomohlo, 
tím myslím duchovní pomoc 
z hlediska sankírtanu, pro-
tože to bylo prostě jen zvíře. 
Bharata Mahárádža jej pouze 
krmil a udržoval při životě. 
Ale i přesto dělání takových 

Budapešť 19.12.2011

Zachraň 

sám sebe

Bharata Mahárádža Bharata Mahárádža 
se příliš zapletl do se příliš zapletl do 

péče o kolouškapéče o kolouška

Šivaráma Svámí přednáška
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činů neopomíjíme, nejsme bezcitní k hmotnému 
utrpení živých bytostí a snažíme se pomoci dru-
hým v jejich těžké situaci.

Ale když to děláme, musíme být opatrní a vědět, 
jak daleko máme zajít. A také jak se projevuje to, že 
naše pomoc druhým začíná být pro nás nebezpeč-
ná.

Protože hlavním principem je, že musíme zachrá-
nit sami sebe. A dokud nezachráníme sebe, k čemu 
je náš soucit k ostatním, ať prakticky nebo z hle-
diska stanovení příkladu? Když nemůžete pomoci 
sami sobě, tak budou ostatní lidé, kterým chcete 
pomoci, následovat váš příklad. Takže musíme být 
schopni zachránit sami sebe a musíme vědět, kam 
až můžeme zajít.

Bharata Mahárádža měl poznat, že když se přes-
příliš připoutal k jelínkovi, stalo se to překážkou 
v jeho sádhaně. Měl se včas zastavit. Ale z nějakého 
důvodu, a Šukadéva Gósvámí udává docela vý-
mluvné vysvětlení, z důvodu připoutanosti Bharata 
Mahárádža uvažoval: „Jak ten malý koloušek beze 
mě přežije?“ Jak ale koloušci přežijí? Prostě přeží-
vají. Je to jejich povaha, jsou to divoká zvířata. Jak-

mile byl koloušek dost velký a začal se sám starat 
o svoji potravu, měl jej Bharata Mahárádža vyhnat, 
a kdyby se mu nechtělo jít, měl jej jednou dvakrát 
popohnat klacíkem a zvíře by nakonec odešlo. 
Mohlo to být ze strany Bharaty Mahárádže bolestné 
loučení, ale ne tak bolestné, jako bylo utrpení, které 
přišlo později.

Takže musíme vědět, jak to udělat. Kde je ten bod, 
kam až můžeme zajít. A jakmile se to stane přítěží 
pro můj vlastní duchovní život, pak musím vědět, 
jak toho zanechat. Příklad, který mě napadá, je po-
vinnost krále. Od krále se očekává, že svému synovi 
udělí stejný trest, jaký by udělil jakémukoliv jinému 
občanovi. Že mu nebude nadržovat. Pochopitelně, 
král je více připoután ke svému synovi než k jiné-
mu občanovi, který pro něj může být zcela cizí. Ale 
zásady spravedlnosti, zásady rádža-rámy, vyžadují, 
aby člověk konal svoji povinnost, a když je jeho syn 
lump, měl by mu dát stejný trest, jaký by takový 
zločinec normálně dostal. Takto se řádně vykonává 
povinnost krále.

A podobně i povinnost praktikujícího oddaného 
– a co praktikujícího oddaného, zde máme Bharatu 

Šríla Prabhupáda  po svých následovnících Šríla Prabhupáda  po svých následovnících 
chtěl, aby jednou za rok jeli do Májápuru chtěl, aby jednou za rok jeli do Májápuru 

a Vrindávanu, aby se očistilia Vrindávanu, aby se očistili
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Mahárádže, který je ve skutečnosti transcenden-
talista – je, že musí nakonec zachránit sám sebe. 
A pokud něco ohrožuje vlastní záchranu, pak není 
sobecké nastavit si jisté hranice; je to správná věc, 
protože záchrana sebe sama není sobecký čin, je to 
to nejlepší, co můžete udělat pro všechny ostatní, 
pro svět. Protože pokud se zachráníme jako jednot-
livci, pak tím budou zachráněni i ostatní.

To však jistě neznamená, že bychom se měli 
chovat jako bábádží, kteří chtějí jen zachránit sebe 
a vůbec se nesnaží zachránit druhé. My máme po-
vinnost usilovat o záchranu ostatních. Ale i přesto, 
i když chodíme kázat ven, když cítíme, že jsme pří-
liš ovlivněni, příliš znečištěni těmi, kterým kážeme, 
musíme si od toho svým způsobem odpočinout.

To byla představa Šríly Prabhupády, který po 
svých následovnících chtěl, aby jednou za rok jeli 
do Májápuru a Vrindávanu, aby se tak očistili. Aby 
si odpočinuli. Od čeho? Od kázání, od zachraňová-
ní druhých. Proč? Protože se nelze vyhnout určité 
úrovni znečištění, ke kterému dochází; nikoliv pro-
to, že by kázání bylo znečištěné, ale proto, že jsme 
stále podmíněné duše a když se sdružujeme s ostat-

ními, máme sklon být přitahováni k jejich způsobu 
života a spoustě dalších věcí.

Tak to byl příklad, jak Šríla Prabhupáda, i když 
přisuzoval kázání tak neomezenou důležitost a veli-
ce jej oceňoval, přesto chtěl zajistit, aby oddaní měli 
řádnou ochranu. K tomu je potřeba inteligence. 
Nakonec nemůžete inteligenci ničím jiným nahra-
dit a skutečná inteligence, správná inteligence, při-
jde od Krišny. Dadámi buddhi jógam tam, Krišna 
nám řekne, teď už zacházíš příliš daleko, to nebudeš 
zvládat.

Tento typ inteligence a připoutanosti je zvlášť 
patrný v grihastha-ášramu. Máte co do činění 
zvláště s dětmi, je přirozené, že k nim cítíme vřelý 
vztah, a máme očividně velice vážný a dlouhodobý 
závazek děti vychovat, ale i přesto musíme rozeznat, 
že naše nejvyšší priorita v tomto světě je jít zpátky 
domů, zpátky k Bohu. A celá ta záležitost starosti 
o rodinu, péče o manželku a děti, nemůže být na 
úkor vlastního osvobození.

Ale to už je jiný námět, ke kterému se jistě do-
staneme později, a tím pro dnešek skončíme. Hare 
Krišna. ❧

Vaišnavský kalendář
27.8. Padminí Ékádaší, přerušení 28.8. od 6:11 do 10:45
12.9. Parama Ékádaší, přerušení 13.9. od 6:35 do 8:30
20.9. příchod  Šrímatí Síty Th ákurání (manželky Šrí Advaity)
23.9. RÁDHÁŠTAMÍ, příchod Šrímatí Rádhárání (půst do oběda)
26.9. Páršva Ékádaší, přerušení 27.9. od 6:56 do 10:53, Šrí Vámana Dvádaší, 
         příchod Pána Vámanadéva (půst do oběda), příchod Šríly Džíva Gósvámího
27.9. příchod Bhaktivinóda Th ákura, půst včera, dnes hostina
28.9. odchod Šríla Haridáse Th ákura
29.9. Šríla Prabhupáda přijal sannjás, začíná 3. měsíc Čáturmásji (půst od mléka)
7.10. Šríla Prabhupáda přijel do USA
11.10. Indirá Ékádaší, přerušení 12.10. od 7:19 do 10:58
24.10. Rámačandra Vidžajótsava, Šrí Madhváčárja – příchod
25.10. Pasankušá Ékádaší, přerušení 26.10. od 7:42 do 11:04
26.10 odchod Šríly Raghunátha Dáse Gósvámího, odchod Šríly Raghunátha Bhatty 
          Gósvámího, odchod Šríly Krišnadása Kavirádže Gósvámího
29.10. odchod Šrí Murári Gupty, začíná měsíc Kártik, začíná 4. měsíc Čáturmásji 
           (půst od urad dálu)

* Čáturmásja se nedrží během měsíce Purušóttama Adhika od 18.8. do 15.9.

ho
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dobrým 

lidem?lidem?

Stávají  se  špatné věciStávají  se  špatné věci

Z Véd se tedy dozví-
dáme o dvou jasným 
způsobem rozlišených 
náboženstvích, jedno 
je čisté a druhé 
nečisté. 

Praktikování dobré karmy 
nás může povznést v tom-
to hmotném světě, zajistit 

nám dlouhatánský život na 
nebeských planetách a tak dále. 
Jinými slovy, může z nás udělat 
v tomto hmotném světě vězně 
první výchovně-nápravné skupi-
ny. Ale bhakti samotná nás může 
propustit z tohoto vězení jednou 
provždy. Dokonce ani ta nejlepší 
karma nás nemůže osvobodit od 
utrpení, jak nás varuje Krišna 
v Bhagavad-gítě (8.16): „Všechny 
planety v hmotném světě, od té 
nejvýše až po tu nejníže ležící, 
jsou místy utrpení, kde dochází 
k opakovanému rození a umírá-
ní. Ó synu Kuntí, avšak ten, kdo 
dosáhne Mého sídla, se již nikdy 
znovu nerodí.“ Ale bhakti ničí 
všechny karmické reakce, vyko-
řeňuje všechny hmotné touhy, 
znovuoživuje naši čistou lásku 
k Bohu a povznáší nás nad zro-

zení a smrt do Jeho sídla. Zde ni-
kdy nezakusíme dočasné hmotné 
radosti, ale věčnou duchovní bla-
ženost službou Krišnovi a tak se 
připojíme k Jeho blaženosti.

Je to znamením poctivosti véd-
ské tradice, že tak zřetelně roz-
lišuje mezi náboženstvím dobré 

karmy a náboženstvím bhakti 
a nabízí výhradně a bez kompro-
misu bhakti. Většina z nás, ať už 
katolíci, protestanti či židé, jsme 
byli vychováni v některém z běž-
ných karmických náboženství 

Většina lidí vyrostla s představou Boha jako všemoudré 
a všemocné rodičovské postavy, která s námi bude zacházet 
jako naši pozemští rodiče, nebo ještě lépe

Ravíndra Svarúpa dásreflexe
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Stávají  se  špatné věci

– Bůh nás přivedl na tuto zemi, 
abychom si užívali, a pokud to 
budeme dělat ve stanovených 
mezích a nebudeme opomíjet 
prokazovat Bohu vděčnost a ná-
ležitou úctu, postará se o náš 
úspěch. Měli bychom žádat Boha, 
aby se staral o naše potřeby a vy-
plňoval naše legitimní touhy, jeli-
kož On je největším dodavatelem 
našich objednávek. Pokud jsme 
poslušní a dobří, dobře se nám 
odmění již v tomto životě, a ještě 
lépe v budoucím.

To je náboženství, ke kterému 
se Kushner hlásí: „Jako většina 
lidí jsme moje žena a já vyrostli 
s představou Boha jako vše-
moudré a všemocné rodičov-
ské postavy, která s námi 
bude zacházet jako naši 
pozemští rodiče, nebo 
ještě lépe. Pokud bude-
me poslušní a vzorní, 
odmění nás. Pokud 
vybočíme, potrestá 
nás, nerad, ale přísně. 
Ochrání nás před tím, 
aby nás někdo ranil nebo 
abychom se ranili sami, 
a dohlédne na to, aby-
chom ve svých životech 
dostali to, co si zaslou-
žíme.“

Samozřejmě, Kushner začíná 
znovu a jinak uvažovat o svém 
náboženství v okamžiku, když 
zjistí, že nefunguje. V takové 
chvíli se většina lidí (jako 
dodavatel mramoru) stává 
ateisty. Představa Boha jako 
dodavatele našich objed-
návek je tudíž zodpovědná 
ve velké míře za tuto nevíru. Ale 
Kushner si chce uchovat víru 
v Boha, nebo alespoň v dobrotu 
Boha tím, že popírá Jeho moc.

Kushnerova hlavní obhajoba 
tohoto názoru je, že takhle to je 

„nábožensky adekvátní“, to zna-
mená uklidňující. Možná si vzpo-
menete, že tradiční teodiceu viní 
z toho, že se kvůli ní lidé cítí hůř 
– způsobuje, že se lidé cítí provi-
nile a nenávidí Boha. Vysvětlení 
utrpení, které jsem předložil já, 
by nemělo způsobit, že se někdo 
bude cítit hůř. Pravda, říká, že 
jsme příčinou svého vlastního 
utrpení, ale neměli bychom se 
kvůli tomu cítit provinile. Má 
nám to dát vědět, že jsme se do-
pustili nějakých chyb a že 

bychom 

je měli napravit. Proč bychom 
měli mít Bohu za zlé naše utr-
pení? Utrpení přichází kvůli 
zákonu karmy. Ale karma je 
nestranná činnost zákonu příči-
ny a následku. Nepřátelství vůči 

Bohu je přesně to, co nás přivádí 
pod vládu tohoto zákona; roz-
hodně nám to nepomůže dostat 
se odtud pryč. Ze své strany se 
Bůh všemožně snaží dostat nás 
odtud: čas od času přichází do 
tohoto světa, aby nás učil cestu 
bhakti, která zničí veškerou naši 
karmu. Posílá do celého světa své 
zástupce se stejným poselstvím, 
a dokonce s námi neustále setr-
vává jako uvnitř přebývající Nad-
duše během našeho dočasného 
pobytu v tomto hmotném světě, 
připravený dát nám inteligen-

ci, abychom k Němu mohli 
přistoupit, pokud dáme 

stranou naše odvěké ne-
přátelství.

Kushner má správné 
instinkty: také by byl 
rád, kdyby lidé upustili 
od svého nepřátelství 
vůči Bohu, a dokonce 
rozpoznává nepocti-

vost v uctívání Boha za 
podmínky, že uspokojí 

naše požadavky. Ale jen 
tehdy, když rozpoznáme 

omezení Boha, říká, pře-
staneme se na Něho zlobit, 

když věci v našich životech 
nepůjdou dobře, ani Ho 
nebudeme uctívat pro uspo-
kojování našich tužeb. Ku-

shner nás takto přesvědčuje 
o náboženské adekvátnosti 
jeho vlastní teodiceje.

Ale do adekvátnosti to 
má hodně daleko. Kushne-
rův problém je, že nedokáže 

překonat podmínění karmickým 
náboženstvím. Potřebuje něco 
duchovněji mocnějšího, než jsou 
jen dobré instinkty, k tomu, aby 
se osvobodil od nevysloveného 
nepřátelství vůči Bohu, podvě-

erému
tšina

yrostli 
še-
čov-

ačíná 
svém 
když 
ové

bychom duše běhe
pobytu v 
připraven

ci, aby
přist
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hu je přesně to,
d vládu tohoto 
dně nám to neppomůže dostat 

své strany se 
aží dostat nás 

ř há í d

, co nás přivádí 
zákona; roz-

pomůže dostat

tře tí část tře tí část 

Pokud přijmeme Krišnu, můžeme vyřešit 
problém zla. Vykonáváním čisté oddané 
služby navždy skončí veškeré utrpení
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domé, hluboce usazené nechuti 
sloužit Mu bezpodmínečně. To je 
to, co váže podmíněnou duši ke 
karmě.

Kushner je stále nepřátelský. 
Jelikož Bůh neuspokojil jeho po-
žadavky, Kushner si o Něm musí 
myslet, že je neschopný a slabý. 
Kushner kdysi Boha považoval 
za rodiče, který bude vždy uspo-
kojovat naše touhy. Nyní Ho ale 
vidí jako někoho, kdo potřebuje 
naše odpuštění – protože jako ro-
dič selhal: „Jste schopni odpustit 
Bohu a milovat Ho, i když jste 
zjistili, že není dokonalý, dokon-
ce i když vás nechal na holičkách 
a zklamal vás tím, že dopustil 
ve svém světě neštěstí a nemoci 
a krutost, a že dopustil, aby se 
některá z těchto věcí stala vám? 

Můžete se naučit milovat Ho 
a odpustit Mu navzdory Jeho 
omezením... stejně tak, jako jste 
se naučili odpustit svým rodičům 
a milovat je, i když nejsou tak 
moudří, silní či dokonalí, jak 
byste potřebovali, aby byli?“

Kushner tvrdí, že se na Boha 
už nezlobí, ale to, co skutečně 
dělá, je, že jednoduše změnil 
podobu, ve které Ho vyjadřuje 
– od hněvu po povýšenou blaho-
sklonnost. A tato představa Boha 
jedině podpoří naši nechuť uznat 
Jeho nadvládu, a to nám bude 
napomáhat v setrvávání v tomto 
hmotném světě, kde budeme 
i nadále trpět. Kushnerova teodi-
cea tudíž nebude mít za následek, 
že se budeme cítit lépe; budeme 
se kvůli ní cítit ještě hůř.

Navíc, pokud si myslíme, že 
Bůh je slabý a neschopný, tak je 

jisté, že nebudeme schopni se Mu 
zcela odevzdat a sloužit Mu bez 
ohledů na sebe samotné. Pod-
mínka, která činí takovou službu 
a odevzdání se možnou, je Jeho 
slib naprosté ochrany. „Směle vy-
hlas,“ říká Krišna svému žákovi 
Ardžunovi, „Můj oddaný nebude 
nikdy zničen“ (Gítá 9.31).

Protože můžeme na Bohu cele 
záviset, můžeme se Mu odevzdat 
cele: „Zřekni se všech druhů ná-
boženství a odevzdej se Mně. Já 
tě osvobodím od všech následků 
hříšného jednání. Neboj se.“ 
(Gítá 18.66). 

Pokud přijmeme Kushnera, 
budeme si muset vždy na sebe 
dávat pozor sami; budeme mu-
set pracovat ve svém vlastním 
zájmu, a tak zůstaneme zapletení 
s karmou. Naše služba Bohu 
nebude nikdy úplná a bezpod-
mínečná. Vlastně dokud budeme 
trvat na tom, že se o sebe posta-
ráme sami, Bůh nás nechá našim 
vlastním plánům.

Ale pokud přijmeme Krišnu, 
pokud se vzdáme našich nezá-
vislých činů a zcela závisíme na 
Bohu a zasvětíme všechno 
naše úsilí Jeho službě, na-
prosto se o nás postará. 

Nemůžeme čekat, že Bůh 
odstraní veškeré nepohod-
lí, ale pokud přijdou obtíže, 
měli bychom to jednoduše 
tolerovat, rozpoznat, že to 
se odehrává naše zbytková 
špatná karma, a neustále 
očekávat milost Boha.

Bůh kvůli nám sníží 
naše karmické reakce, ale 
nejvyšším způsobem, ja-

kým nás ochraňuje, je to, že nám 
udílí duchovní vědomí a ničí 
nevědomost, kterou se ztotož-
ňujeme s hmotou. Krišna toto 
vědomí popisuje v Bhagavad-gítě 
(6.22-23): „V tomto radostném 
stavu stále cítí bezmezné trans-
cendentální štěstí, poznané tran-
scendentálními smysly.“ 

Je-li člověk umístěn v takovém 
postavení, není nikdy vyvedený 
z míry ani uprostřed těch nej-
větších těžkostí. A vlastně toto 
je opravdové osvobození se od 
všeho utrpení, které povstává ze 
styku s hmotou. 

Bůh nás osvobozuje ne tím, že 
můžeme dělat hlouposti nebo že 
dostaneme nějakou „odměnu“, 
ale tím, že Mu můžeme z celého 
srdce sloužit, aniž bychom si mu-
seli dělat s čímkoliv starosti. 

Takže pokud přijmeme Krišnu, 
můžeme vyřešit problém zla. 
Toto řešení nelže v odmítání buď 
dobroty, či moci Boha, ale spíše 
využívá této dobroty a moci k vy-
konávání čisté oddané služby – 
a tím navždy skončí veškeré naše 
utrpení. ❧

Směle vyhlas, říká Krišna svému žákovi Ardžunovi, že 
Můj oddaný nebude nikdy zničen. Zřekni se všech druhů 
náboženství a odevzdej se Mně. Já tě osvobodím od všech 
následků hříšného jednání. Neboj se.
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To je na Krišnově uvážení, jak vše uspořádá. Kaž-
dému dává svobodu. A každému dává možnosti, ale 
přesto si dělá starost. Proto Krišna svým oddaným 
radí: „Nic si neplánuj. Ty darebáku, ty hlupáku, 
nedělej Mi potíže (smích). Prosím, odevzdej se Mi. 
Jen následuj Můj plán a budeš šťastný. Ty si děláš 
plány a nejsi šťastný, a Já jsem pak také nešťastný 
(smích). Každý den přichází tolik plánů a Já je mu-
sím splnit.“

Ale On je milostivý... jé jathá mám prapadjanté 
tams...

Takže kromě oddaného Krišny každý jednoduše 
dělá Krišnovi potíže a potíže a potíže a potíže. Pro-
to se jim říká duškritina. Duškritina, naprostý ni-
čema, ničemové. Nedělejte si žádné plány. Přijměte 
Krišnův plán.

Tohle bude jednoduše působit Krišnovi potíže. 
Proto se oddaný nemodlí dokonce ani o své živoby-
tí. To je čistý oddaný. Neobtěžuje Krišnu dokonce 
ani kvůli svému holému živobytí. 

Když nebude nic mít, bude trpět, postit se, ale 
přesto nebude žádat Krišnu: „Krišno, mám velký 
hlad. Dej mi nějaké jídlo.“

Samozřejmě, Krišna dává na své oddané 
pozor, ale oddaný ze zásady nepředkládá 
Krišnovi žádné své plány. To ať udělá Krišna. 

My máme jednoduše jednat v souladu s Krišno-
vým plánem.

Takže jaký je náš plán? Krišna říká: „sarva-dhar-
man paritjadža mám ékam saranam“ (Bg. 18.66). 

„Man-mana bhava mad-bhaktó mad-jadži.“ A náš 
plán je stejný. My prostě mluvíme pro Krišnu: „Staň 
se vědomým si Krišny.“

Musíme ukázat vlastní příklad, jak se stáváme vě-
domými si Krišny, jak uctíváme Krišnu, jak chodí-
me na ulici, abychom rozezvučeli Krišnovo jméno, 
transcendentální jméno. 

Nyní rozdáváme Krišnovo prasádam. Naším úko-
lem je jak nejvíc jen to je možné inspirovat ostatní, 
jak se stát vědomými si Krišny. To je vše.

Za tímto účelem můžeš plánovat, protože to je 
Krišnův plán. Ale musí být schválený Krišnou. 
Nevytvářej si své vlastní vymyšlené plány. 

Proto, abys měl vedení, potřebuješ Krišnova zá-
stupce. To je duchovní mistr. ❧

O plánováníO plánování
Z přednášky Šríly Prabhupády Z přednášky Šríly Prabhupády 
v Górakhpuru z 15. února 1971 na den zjevení v Górakhpuru z 15. února 1971 na den zjevení 
Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího ThákuraŠríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thákura

očima písem
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Dlouho jsme o tom 
mluvily. Pak ani nebylo 
jasné, jestli odjedeme, 
poletíme, nebo jak se 
tam vlastně dostaneme. 
Ještě na Silvestra neby-
lo jasné nic a 4. ledna 
tedy odjíždíme. Aha, 
tak nejdříve meditace 
a potom rychlá reali-
zace. To se mně líbí.

S Mani Kundalou jsme se 
potkaly na Florenci. Každá 
jsme čekala samozřejmě 

někde jinde. Podává mi lístek 
do Londýna. Tak to přece jen 
dopadlo. Poslední čtyři dny jsem 
se léčila o sto šest, abych byla 
schopná vůbec jet. Jsem vděčná 

Varnášram prabhuovi, že mě tak 
pozval na poznávací zájezd.

Každá máme trochu jiná 
očekávání, ale každá se budeme 
snažit využít příležitosti a naučit 
se co nejvíce věcí, abychom to 
pak mohly použít ve službě od-
daným a Krišnovi. Mani Kundala 
se má naučit vařit a řídit kuchyni 
a já jí překládám. Nejsme jen tak 
nějaké kamarádky na výletě. Je 
to něco daleko víc. Máme misi 
a to nás spojuje. Misi Šríly Prab-
hupády.

Po 26 hodinách různého cesto-
vání stojíme šťastně před Bhakti-
védanta Manorem. Je leden, ale 
okolní pastviny jsou hráškově 
zelené. V rybníce si něco povída-
jí kačeny. Wow, to je ten trávník, 

na kterém byl tolikrát focený 
Šríla Prabhupáda! Trošku se mi 
z toho motá hlava a zatoužím po 
prasádam. O pár kroků dál dva 
skleněné domky s ohromnými 
květníky a v nich ještě větší Tula-
sí! „Páni, ty jsou krásný!“

Když vstupujeme do recepce 
a ptáme se po Lalitá Sakhí má-
tádží, hned se nás ptají, jestli 
jsme už měly prasádam. Krišno! 
Díky! Nasměrují nás do její 
kanceláře a po krátké přátelské 
rozmluvě nás také posílá na pra-
sádam! Prasádam, naše záchrana 
od máji. Pokaždé, když je člověk 

– tedy služebník Boží – vyčerpaný, 
ať už z jakéhokoli důvodu, měl 
by přijmout alespoň trošku pra-
sádam!

A pak začal úžasný maratón 
plný milosti. Ráno mangala, po-
zdravit překrásná Božstva Šrí Šrí 
Rádhá-Gókulánanda a Sítá Rám 
Lakšman Hanumán, skoro všich-
ni tančí a je to nakažlivé, džapa, 
kuchyň – příprava snídaně, pak 
pomáháme Food for life, úžasný 
projekt Parašuráma prabhua na 
rozdávání prasádam bezdomov-
cům a studentům, rozdávají šest 
dní v týdnu 900 porcí denně, pak 
běžíme na lekci, snažím se pře-
kládat, někdy mi to moc nejde 
a Mani Kundala je rozladěná. 
Co nadělám. Tak příště to snad 
bude lepší. Prasádam, pak opět 
kuchyně – hlavní čas, kdy se nám 
věnuje buď Lalitá Sakhí mátád-

Jak se n

Šrí Šrí 
Rádhá-Gókulánanda

reportáž
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ží, nebo někdo z kuchařů, kdo 
zrovna vaří, pak někdy setkání 
s Lalitou Sakhí v kanceláři, kdy 
probíráme otázky, které má Mani 
Kundala ať už ohledně vaření, 
nebo chodu celé kuchyně. Kdo 
by nám mohl říci víc? Lalitá 
Sakhí řídí kuchyni v Manoru už 

dvanáct let! Je neuvěřitelně po-
korná, malého vzrůstu, původem 
z Jižní Afriky, krásné čokoládové 
pleti a má úžasný smysl pro hu-
mor. Krásná kombinace! Pak pře-
vléknout, prasádam – musíme 
přece ochutnat, co jsme uvařily! 
Odpoledne pak služba, kdekoli je 
potřeba – úklid Prabhupádových 
místností, chrámu, skladu květin, 
prodej v obchodě, kde prodávají 
další dobroty, které také někdy 

pomáháme vyrábět. Do toho ha-
rinámy v blízkém okolí, veřejné 
programy, kde si člověk může 
vyzkoušet, jak na tom je, když ho 
někdo požádá, aby vedl kírtan, 
rozdávání prasádam s Food for 
life, rozdávání knih,večerní pro-
gramy v Londýně a velký sobotní 

večerní harinám v centru Londý-
na. Pamatuji si, jak se mi náměstí 
Piccadilly zdálo ohromné před 
pár lety a teď je to jen takový 
plácek! Krišna je totiž největší 
a vše proti Němu je jak nic. Hare 
Krišna!

Jsme tu už dva týdny a i přes 
rozmanitost služby a skvělou 
společnost manorských odda-
ných se cítím trochu nespokoje-
ná. Každé ráno, odpoledne i ve-

čer, když mám chvilku, zaběhnu 
se podívat na Božstva. Jsou pře-
krásná, velká, vždy nádherně oz-
dobená bohatě vyšívanými šaty. 
Každý den mají čerstvé girlandy 
a květy ve vlasech, turbanech 
nebo korunkách. Každý den mají 
trochu jinou náladu, jiné ozdo-
by. A já se cítím jako z kamene. 
O, Krišno, kéž mám více lásky 
k Tobě, vždyť já necítím vůbec 
nic! Sedím Jim u nohou a pře-
mítám o své neschopnosti. Tak 
alespoň zaměstnávám oči tou 
správnou službou! Vzpomínám, 
jak jsem se v Indii cítila napl-
něná, když jsme obcházeli svatá 
místa a nekonečně jsme dávali 
všude poklony. Cítila jsem, že mé 
tělo je konečně zaměstnané tou 
správnou a jedinou možnou čin-
ností. Oddanou službou Nejvyšší 
Osobnosti Božství. Jak krásně 
to zní, že?! A tak přemítám, jak 
bych mohla Krišnu potěšit, aby 
mi dal tu milost a já mohla pocí-
tit trochu lásky k Jeho lotosovým 
nohám. Oddaní říkají, že když 
pro Božstva uděláme nějakou 
osobní službu, náš vztah se tak 
rozvine. Ale co bych mohla udě-
lat já? Neschopná něco vymyslet, 
vracím se zamyšlená do své 
služby. 

Ten den jsem vstávala v jednu 
hodinu ráno. Byla jsem nervózní, 
ale odhodlaná. Doma peču často 
housky, ale nikdy v takovém 
počtu. Večer jsem si všechno 

na mne usmálo štěstí - 

KRIŠNA

Mátádží Kulánganá (s autorkou) Mátádží Kulánganá (s autorkou) 
dělá nejlepší a věhlasné mangala dělá nejlepší a věhlasné mangala 

sweetsweet

Pávaní déví dásí
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připravila, včetně toho, aby byly 
dveře od kuchyně v tuto ranní 
dobu otevřené. Mouka, droždí, 
máslo, sůl…. Tak tohle všechno 
nacházím na stole, kam jsem si 
to dala večer… ale …ajajaj, za-
pomněla jsem na cukr! Sklad je 
zamčený. V lednici není, co by 
tam dělal? V polici nic, zpátky 
v mátádží ášramu nic. Nic, nic, 
NIC! Nedokážu si představit, že 
by se to těm kvasnicím líbilo, ani 
nevím, jestli by se do toho vůbec 
pustily! Třikrát jsem všechno 
prohledala, a nic! Začínám 
přemýšlet o tom, že to vzdám 
a udělám to jindy… a tak beru 
do ruky džapu a začínám zpívat 
svatá jména Krišny. Nechám to 
na Něm, přemítám. Odzpívám 
pár kuliček a najednou hned 
vedle beden na koření zahlédnu 
igelitku. Otevřu ji. Pytlík koření, 
pytlík rýže a pytlík cukru! Děkuji 
hlasitě neznámému dárci, který 
to Krišnovi přinesl. To je totiž 
moc pěkný zvyk, něco přinést 
Krišnovi, když navštívíme Jeho 

chrám. Skvělé! A tak o hodinu 
později začínám míchat těsto, ča-
sová rezerva „v čudu“. Za hodinu 
je tu Mani Kundala a já bych to 
měla ještě nechat vykynout! Aja-
jajajaj. Doufám, že to stihnu. Po 
půl hodině je těsto dokonáno, do 
velkého hrnce si nalévám horkou 
vodu a do ní dovalím těsto v díži, 
aby pěkně v teploučku mohlo ky-
nout. Á hop, je tam. Díky, Kriš-
no! Beru džapu do ruky a nořím 
se do transcendentálního zvuku 
Božího jména. Venku je tma jako 
v pytli. Kéž jsou oddaní spokoje-
ní, Krišno! Spravedlivě teď odpo-
čívají, odevzdali své životy nej-
vyšší dokonalosti života. To, co 
dělají, o čem mluví a o čem pře-
mýšlí, odevzdali službě Nejvyšší 
Osobnosti Božství. Hare Krišna, 
Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare 
Hare/ Hare Ráma, Hare Ráma, 
Ráma Ráma, Hare Hare. A Mani 
Kundala už je tady, tak ještě chví-
li čentujeme a jdeme na to.

Pustíme si lekci a zakrátko 
kouzlíme Krišnovou milostí 

z těsta malé houstičky. Krišna 
říká v Bhagavad-gítě, že je schop-
nost v člověku. Mani Kundala 
je šikovná, a tak když přichází 
první kuchaři do kuchyně, máme 
hotovo a v regálech leží 200 
vyrovnaných housek. Tak to by 
snad mohlo stačit. 

Pomáhám ještě chvíli Food 
for life a pak už běžím překlá-
dat Mani Kundale lekci. Je tu 
spousta žáků Šríly Prabhupády 
a jeden právě dává lekci. Mani 
Kundala vyšívá a já, zatímco jí 
překládám, koukám na její hbité 
prsty. Dělá pozadí pro Božstva. 
Bude to překrásné. Lekce končí 
a všichni odcházejí a řadí se na 
prasádam. Ještě chvíli zůstávám 
s Rádhá-Gókulánandou. Děkuji, 
Krišno, že jsme to stihli. A taky 
dík za ten cukr! Co já bych si bez 
Tebe počala?! Pokloním se a jdu 
sloužit prasádam. Přejdu do haly, 
kde se přijímá prasádam, a najdu 
si místo na sloužení. Housky vy-
padají vypečeně. 

Najednou na mne volá naše 
,,matka představená“ Džagat Prijá, 
jestli jsem ještě v čistém. Chvilku 
mi trvá, než si uvědomím, že 
vlastně ano. Potřebujeme někoho 
na převoz, říká, pojď se mnou. 
A už vyráží… nestačím říct ani 
bé a běžím za ní... chodbou, přes 
celou chrámovou místnost až 
k púdžárí roomu. Běž dovnitř, 
říká. 

Vpluji do místnosti. To vám je 
nádhera! Vidíš ty podnosy? ptá 
se a já, jakpak bych je neviděla. 
Krišna právě dopřijímal a je tam 
šest plných podnosů mahá-pra-
sádam, tak krásného a tak je to 
všechno voňavé, že se z toho jed-
nomu točí hlava! Sabdží dej tam 
do těch misek, purí sem, sladkos-
ti tady, kuličky vyrovnej támhle... 
honem honem, ať dostanou od-

Rozdávání Food for life, fronta bývá i 30 metrů. 
Denně se rozdá na 900 porcí prasádam!
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Bhaktivedanta Manor 
je gaudíja vaišnavský chrám 
ležící ve vesnici Aldenham 
poblíž Watfordu. Je to nej-
větší vlastnictví ISKCONu 
ve Velké Británii a jeden 
z nejnavštěvovanějších chrá-
mů Rádhy a Krišny v Evropě. 
Rozprostírá se na 280 000 
metrech čtverečních. Šrílovi 
Prabhupádovi věnoval Ma-
nor v roce 1972 hudebník 
George Harrison z Beatles. 
Harrison doufal, že se Manor 
stane „průvodcem do Kriš-
na vědomí“ a „místem, kde 
budou lidé moci ochutnat 
nádheru oddané služby Nej-
vyššímu Pánu“. 
(podle wikipedia.org)

daní mahá… řídí to všechno od 
dveří. Tančím podle jejích přání 
a jsem v extázi! Podávám jí mísy 
s mahá. Díky a teď přijde ta pra-
vá zábava, říká s úsměvem. Teď 

je potřeba to všechno 
umýt. V rychlosti mi 
vysvětlí, jak co umýt, 
kde to opláchnout, 
kam položit, jak utřít 
a kam uklidit. A až 
budeš hotová, tak tu 
zameť a vytři, jo? A už 
běží a ještě přes rame-
no volá, že mi někoho 
pošle, aby mně, když 
bude potřeba, poradil. 

Zůstávám tu sama 
a za zdí je Krišna. Je 
tedy taky ve mně a ve 
všech věcech tady. 
Touhle stříbrnou 
lžičkou právě dopři-

jímal. V tomhle kalíšku měl 
vodu. Poličky krásně vyrovnané 
všemi možnými dózami s mahá 
solí, pepřem, kořením, sušenka-
mi, cukrkandly a další polička 

s mísami a miskami a podnosy 
s ghíovými lampičkami a áčman-
kapy a zvonečky… a je to tak 
blízko a já to můžu umýt a dotý-
kat se toho a je to stejné, jako se 
dotýkat Krišnových lotosových 
nohou. 

Ještě přichází Mádurja Gau-
rángí, aby mě podpořila, a poradí 
mi, abych si, až skončím, přečetla 
modlitbičku, která je tu pověšená 
na dveřích. Usmívám se. Ano, 
určitě to udělám. Díky Krišno!

,,Ať už jsem se dopustila ja-
kýchkoli nepříznivých věcí, z ne-
vědomosti či neúmyslně, prosím, 
odpusť mi je a přijmi mě jako své-
ho nepatrného služebníka. Nechť 
mým normálním stavem je služ-
ba, můj pohyb posvátnou poutí. 
Nechť mé myšlenky jsou vzpomín-
kou na Tebe a má slova oslavují 
Tebe. Ó Višnu, nechť všechny mé 
činnosti mysli, těla a duše jsou 
zaměstnány Tebou.“ ❧ 

Půvabná Vrinda déví
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VZÁCNÍ HOSTÉ A FESTIVALY
Milostí Krišny jsme opět 

mohli vychutnávat úžasnou 
společnost čistých oddaných, 
kteří navštívili naše končiny, 
a prožít nezapomenutelné 
chvíle během festivalů, 
jakými byly Náma-Hatta 
tábor, Ratha-játrá a Pada-
játrá a oslavy zjevení Pána 
Balaráma a Šrí Krišny.

Postupně se tu v průběhu 
léta objevili Bhaktivaibhava 
Svámí, Bhakti Vikáša 
Svámí, Dánavír Gósvámí, 
Džanánanda Gósvámí 
a Kadamba Kánana Svámí.

Na oslavu Krišnových 
narozenin přijel Gurudás 
prabhu a koncem srpna na 
farmu Krišnův dvůr dorazí 
Lókanáth Svámí.

ZASVĚCENÍ
Na letním Náma-Hatta 

táboře v Protivanově bylo 
nově zasvěceno jedenáct 
oddaných. 

Džanánanda Gósvámí 
přijal najednou celou 
rodinu oddaných z Náchoda. 
Bhakta Petr se teď jmenuje 
Páda Sévana dás, jeho žena 
bhaktin Jana Džanakí Prijá 
déví dásí a jejich syn Giri 
je Giri-Góvardhan dás. 
Mahárádž rovněž zasvětil 
ze slovenské játry bhaktu 
Tomáše, který se teď jmenuje 
Tribhuvanáth dás.

Dánavír Gósvámí dal 
první zasvěcení bhaktovi 
Tomášovi z Lutotína, jmenuje 
se teď Tálavan dás, a druhé 
zasvěcení Pávaní déví dásí.

Bhaktivaibhava Svámí 
zasvětil matku s dcerou 
(prvním z rodiny byl na 

dubnové vjásapúdže Préma-
Čandra dás) ze Slovenska. 
Bhaktin Adriana se jmenuje 
Sundarí Prijá déví dásí 
a bhaktin Zuzana je Šjáma 
Kišórí déví dásí.

Kadamba Kánana Svámí 
přijal bhaktu Zdeňka ze 
Srnojed, dostal jméno 
Góvinda dás, bhaktu Slávka 
z Litomyšle, ten je teď Súrja 
Nárájan dás, a bhaktu Pavla 
ze Slovenska, který se teď 
jmenuje Prémárnava dás. 

Další tři oddané zasvětil na 
chorvatském táboře Bhakti 
Vikáša Svámí – bhaktu Kubu, 
jmenuje se teď Kánái Th ákur 
dás, a bhaktu Honzu, ten 
dostal jméno Hari-čandra 
dás. Oba oddaní jsou 
z brněnského Prabhupáda 
bhavanu. Matí déví dásí 
z chrámu v Lužcích byla 
zasvěcená podruhé.

Všem nově zasvěceným 
blahopřejeme a přejeme 
hodně štěstí v duchovním 
životě. Držte se!

BHAKTIN PROGRAM 2012
„Ničím nepřerušovaná 

duchovní extáze,“ tak 
výstižně pojmenovala 
Páridžáta déví dásí Bhaktin 
program. Léto v chrámu 
plné programů, džapy, učení, 
služby a především práce na 
sobě samotných.
„Je to nejlepší rozhodnutí 

vašeho života,“ řekl zase 
kdysi „otec“ Bhakta 
a Bhaktin programů Dánavír 
Gósvámí nováčkům, před 
kterými se začal otevírat 
nový svět.

Letošní Bhaktin program 
začal čtyřem novým 

mátádžím - bhaktin Kláře, 
bhaktin Manuele, bhaktin 
Nadě a bhaktin Zuzce. Všem 
čtyřem i jejich učitelce - 
Ánandě Kandiní déví dásí 
- přejeme hodně štěstí, výdrže 
i duchovních realizací.

V ČESKÉ JÁTŘE PŘIBYLO 
NĚKOLIK MIMINEK 

Děti oddaných nejsou 
obyčejné duše. V písmech 
je řečeno, že polobozi se 
modlí, aby se mohli narodit 
v rodinách vaišnavů. To se 
několika z nich před časem 
podařilo. 

Divja Kišórí déví dásí 
a Dajáparovi prabhuovi 
z Nových Sadů se 
narodila holčička Kamala. 
Hládiní Šakti déví dásí 
a Vidjagati prabhu z Lužců 
mají chlapečka Nimái 
Sundara a Uttará déví 
dásí a Gadádhara prabhu 
z Krišnova dvora chlapečka 
Gadáie. Tam se už před pár 
měsíci narodil Hari Líle déví 
dásí a Rádhá Vallabhovi 
prabhuovi chlapeček Sudámá. 
Všem dětem i rodičům 
přejeme v jejich duchovním 
životě jen to nejlepší.

OZNÁMENÍ Z BBT
Drazí oddaní, pokud 

v našich knihách narazíte na 
nějaké tiskové nebo dokonce 
faktické chyby, zasílejte je 
prosím na adresu: 
jan.mares@bbt.se 

Budu je shromažďovat, 
aby mohly být opraveny 
v případných dalších 
vydáních.

Děkuji. Váš služebník 
bhakta Honza, BBT

Džalángí déví dásíaktuálně...
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TULASÍ SÉVA KLUB 
ČERVENEC 2012

Ze semínek nám v chrámu 
vzešly dvě nové rostlinky 
tulasí. Mají se pěkně k světu 
a už byly dokonce i na árati. 
Po návratu z německé farmy 
bhaktin Zuzka na radu 
Sučitry mátádží ostříhala 
tulasí suché větvičky. 
Nepříliš šťastné načasování 
s přesazováním do nevhodné 
půdy způsobilo, že se keříčky 
tulasí ocitly na čas v určitém 
šoku. Oddaní tak víc než 
kdy jindy mysleli na tulasí 
a modlili se za ni a nakonec, 
po přesazení do vhodnější 
zeminy, vše dobře dopadlo.

Během tábora 
v Protivanově se o tulasí 
vzorně starala Jóga Májá 
déví dásí se svým manželem 
Kéšavou Purím prabhuem 
a bhaktou Radkem.

Také díky jejich péči teď 
tulasí vypadají nádherně, 
mají krásné zelené listy plné 

vody a kypí zdravím. Právě 
procházejí vegetačním 
obdobím, díky čemuž 
dávají Božstvům pravidelně 
spoustu svých překrásných 
maňdžarí.

Děkujeme všem 
oddaným, kteří pomáhají 
s péčí o tulasí, myslí na ně 
a modlí se k nim.  Všechny 
vás srdečně zveme, abyste 
se na tulasí přišli podívat.

ODKAZ DÁVNÉ INDIE 
DNEŠKU

Veřejné programy, kterým 
předcházel harinám, 
tentokrát oddaní uspořádali 
v České Lípě v čajovně 
Tao, v Žatci v čajovně 
Altán a v Neratovicích 

v Čajovničce. Po prázdninách 
se chystají na zámek v Horní 
Libchavě, do Police nad 
Metují, opět do Plzně, do 
Heřmanova Městce, do 
Mirošova a do Národního 
technického muzea 
v pražských Dejvicích. Každá 
pomoc a nápad se hodí. 
Ozvěte se prosím Ačjuta 
Gótrovi prabhuovi na telefon: 
736184514.

 
OMLUVA

V minulém čísle jsem 
nesprávně transliterovala 
jméno Ašvahariho prabhua. 
Není Ašvahárí, ale Ašvahari 
dás. Moc se omlouvám. 
Džalángí déví dásí

STARŠÍ ČÍSLA NÁMA-HATTY
Pro zájemce o starší 

čísla Náma-Hatty jsme 
umístili na našich webových 
stránkách archivní kousky 
v elektronické podobě ve 
formátu PDF. Všechna 

čísla jsou volně ke stažení. 
Prozatím jsou k mání ročníky 
8 a 12 až 15. Postupně 
se pokusíme naskenovat 
i zbytek čísel, aby mohl 
být archiv Náma-Hatty 
kompletní. (Pokud by 
byl někdo inspirovaný se 
skenováním pomoci, ať 
se prosím ozve na adresu 
redakce.) Nová čísla budou 
samozřejmě přibývat 
s určitým zpožděním:).

ZA MŘÍŽE PUTUJE 13 KNIH 
ŠRÍLY PRABHUPÁDY

Na výzvu na našem webu, 
zda by někdo nepomohl 
s knížkami pro bhaktu Petra, 
který momentálně tráví čas 
za mřížemi, přišla rychlá 
reakce. 

Díky bhaktovi Leošovi 
R. a jeho velkorysému 
příspěvku jsem mohla do 
Petrova balíčku dát Krišna 
knížku, první a druhý díl, 
životopis Šríly Prabhupády, 
Mahábháratu a Rámájanu, 
Královské poznání, Nektar 
pokynů, Návraty, časopis 
Náma-Hatta a džapu 
s pytlíkem a počítadlem. 

Bhakta Radek Š. k tomu 
přidal Zlatého Avatára, 
Vědecké poznání duše 
a Cestu za poznáním, bhakta 
Lukáš M. Bhagavad-gítu 
a bhakta Dan P. oltáříček. 
Od neznámého dárce přišla 
poštou kniha Život pochází 
ze života. 

Díky moc všem! ❧

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

Cesta domů

Trhla hlavou a zamračila se 
a já mohl číst její myšlen-
ky: „Najdi si jiné místo!“ 

Jistě bych tomu dal přednost, 
ale letadlo bylo plné a cestující 
v uličce za mnou byli netrpěliví. 
Opatrně jsem se protáhl kolem 
ní, abych se dostal na své určené 
místo. Zpoza svého natupírova-
ného účesu zlostně hleděla na mé 
dlouhé vlasy. Rozhodl jsem se 
věnovat svou pozornost výhledu 
z okna.

O několik minut později jsem 
letmým pohledem koutkem oka 
zahlédl, jak na mě sveřepě zírá. 
Bylo oznámeno zpoždění; čekal 
mě dlouhý let.

Uběhla nějaká dob a opět jsem 
mrkl stranou, ale tentokrát jsem 
namísto dámy s natupírovanými 
vlasy zahlédl fascinující postavu 
muže v černých džínách, čer-
ných botách a v černém tílku. 
Jeho světlé štíhlé paže obepínaly 
stříbrné náramky. Dlouhé rovné 
vlasy měl bílé jako sníh, stejně 

jako pleť. Oči měl růžové jako al-
bín, ale jeho uličnický úsměv mě 
naplnil radostí. Ten muž vypadal 
tak neobyčejně, a přesto tak přá-
telsky. Už jsem ho předtím viděl. 
Ano, byla to legendární rock-an-
d-rollová hvězda, jedna z mých 
nejoblíbenějších, Johnny Winter.

„Co se děje, brácho? Já jsem 
Johnny.“

„Mně říkají Malý Mnich.“
Pozdravil mě podáním ruky 

jako blízký bratr.
„Jak ses dostal na tohle seda-

dlo?“ zeptal jsem se ho. „Před 
minutou tu byl někdo jiný.“

Johny se zasmál a svým cha-
rakteristickým texaským líným 
jazykem odpověděl: „Člověče, ta 
ženská sedící vedle tebe byla ale 
podrážděná. Vlítla dolů uličkou 
a udělala tam pěkný dusno, pro-
tože chtěla jiný sedadlo. Nemá 
našince ráda, Mníšku. Ale, víš, 

to je dobře, letuška mi vyměnila 
místo na sezení, abychom my, 
braši, byli pospolu.“

Měli jsme spoustu času na po-
vídání. Vyprávěl jsem mu o svém 
duchovním dychtění a on mi 
otevřeně líčil historky ze svého 
života. Řekl jsem mu, že jsem ho 
nedávno viděl na jeho velkém 
představení na Floridě s Janis 
Joplin.

Jeho hubené tělo se roztřáslo 
smíchem: „Na obou březích 
řeky Mississippi nebylo nikdy 
divočejší ani bláznivější žen-
ský.“ Řekl, že Janis je zmatená, 
smyslná a věčně zkouřená, ale 
jinak  že je to hodná holka. Řekl, 
že je pro něj jako sestra, ale že 
má o ni strach. „Malá Janis pálí 
svou svíčku z obou stran. Nevím, 
jak dlouho to vydrží.“ Zvážněl 
a svýma růžovýma očima upřeně 
pohlédl do mých. „Víš, Mníšku, 

Cesta na východ

V den odjezdu 

jsem se tlačil 

uličkou letadla 

a snažil se nevrazit 

nikomu do hlavy 

svým batohem. 

„Promiňte, 

madam,“ řekl 

jsem Američance 

středního věku 

usazené v uličce. 

„Mohl bych si 

sednout na své 

místo u okna?“

Rádhánáth Svámí román
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peníze a sláva mohou lidi zničit. 
Pomodli se za ni trochu.“

Zaburácel motor a my začali 
prudce stoupat po přistávací drá-
ze a vznesli se do oblak. Zdálo se, 
že se rozlétla i naše srdce, když 
jsme mluvili o velkých blueso-
vých legendách z Chicaga a mis-
sissippské delty. Johny se v tom 
opravdu hodně vyznal. „Brácho, 
takhle bychom si mohli vykládat 
pořád. Nebudu si dělat starosti, 
když tohle starý letadlo nikdy ne-
přistane.“ Náhle si všiml mé har-
moniky připevněné na opasku 
a vykřikl: „Ty hraješ na foukací 
harmoniku? Zahrajme si, chlape.“ 
Okamžitě měl v ruce svou har-
moniku. „Vyber písničku.“

„Znáš ´Tchýnino blues´od Litt-
le Junior Parkra?“ zeptal jsem se.

„Jasná páka, člověče, jasně.“ Vy-
střelil palcem vzhůru.

Třicet tisíc stop ve vzduchu se 
mnou začal k mému obrovskému 
úžasu slavný Johnny Winter hrát 
jako se svým parťákem. Starší 
lidé na nás zírali s odsuzujícím 
výrazem, zatímco mladí cestující 
se radostně usmívali. I mladé 
letušky se v uličce pohupovaly 
v koncertě bez placení. Pohrou-
žení v blues jsme si Johnny ani já 
ničeho nevšímali.

Letadlo přistálo na letišti JFK 
v New Yorku a Johny a já jsme 
procházeli terminálem. U brány 
na Johnnyho čekala překrás-
ná dánská modelka. Náhodní 
přihlížející žasli. Frank a Gary 
byli nadšení z toho, že mě vidí 
s Johnnym Wintrem, a ohrome-
ní z mého velkého štěstí. Gary 
se poškrábal ve svých vlnitých 
vousech a zářivě se usmál. „Hele, 
Mníšku,“ zažertoval a ukázal na 
Johnnyho přítelkyni, „nepřál by 
sis, aby tady místo nás na tebe 
čekala ona?“

„Dnes večer,“ odpověděl jsem, 
když jsem si s nimi potřásl ru-
kama, „začínáme naši duchovní 
pouť. Myslím, že s vámi to bude 
menší rozptýlení než s ní, kluci.“

✴  ✴  ✴

Dorazili jsme do Evropy. Naši 
první noc v Lucembursku jsme 
spali v kempu. Namačkaní v ma-
lém stanu jsme my tři leželi ve 
svých spacácích plní očekávání, 
co přinese další den. Konečně 
kohouti odkokrhali příchod 
svítání. Vyskočili jsme ze stanu 
do svěžího ranního vzduchu, 
Gary a já jsme se protahovali 
a vychutnávali svůj šťastný osud 

a vdechovali vůni věčně zelených 
kvetoucích stromů.

Náhle zazněl výkřik. „Ne! 
Bože, krucinál. Ne!“ Ze stanu se 
vynořil Frank, bledý a utrápe-
ný. „Byl jsem okraden. Všechny 
mé peníze jsou pryč.“ Gary a já 
jsme vlezli po čtyřech do stanu 
a všude hledali. Frank to už 
vzdal. „Hledal jsem všude. Je to 
k ničemu.“

Gary položil Frankovi dlaň 
na rameno a potichu řekl: „To 
je dobrý, brácho. My se o tebe 
postaráme.“

„Cokoliv máme, je tvoje, Fran-
ku,“ utěšoval jsem ho. „Nepo-
třebujeme peníze. Máme jeden 
druhého.“

Frank svěsil hlavu dolů, zatřásl 
s ní nahoru a dolů a prohlásil, že 
s tím, co nám zbylo, to nepůjde. 
Jede domů – okamžitě. „Kluci, 
jedete se mnou?“

Měl jsem s sebou méně než 
dvacet dolarů. Přesto, Garyho 
a mé oči se střetly, a já tiše vysílal 
své rozhodnutí zůstat. Souhlasil 
a rozloučili jsme se s Frankem, 
který strávil v Evropě pouze jed-
nu noc. Frank si hodil na rameno 
batoh a kráčel zpět k bezpečí 
domova. Gary a já jsme zatím 
přemítali nad tajemstvími, která 
nás čekají.

Později toho dne jsem našel 
potůček, u kterého jsem se posa-
dil. Vysoké stromy tančily ve vět-
ru a voda poklidně plynula. Když 
byl teď Frank pryč, neměl jsem 
téměř nic. Ale kupodivu jsem se 
cítil volný.

Dost rychle nás nějací hippies 
z Holandska pozvali na snídani. 
Poté, co se s námi podělili o své 
müsli, nám Kosmos a Cho-
och nabídli, že nás svezou do 
Holandska. Brzy jsme v jejich 
Volkswagen dodávce křižovali 

Evropský underground se sjel do Evropský underground se sjel do 
Amsterdamu a náměstí Dam se stalo Amsterdamu a náměstí Dam se stalo 
společenským centremspolečenským centrem
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belgickým a holandským venko-
vem a z otevřených oken hleděli 
na nekonečná pole přikrytá stov-
kami tisíc rudých, žlutých, bílých, 
růžových a fi alových tulipánů, 
všechny v dokonalých řádcích 
rozkvétající v sluneční záři, a do 
toho poslouchali kazetový pře-
hrávač, ze kterého zněli Donovan, 
Beatles a Rolling Stones.

Po zastávce v Abcoude, idylic-
kém domově jednoho z našich 
nových přátel, jsme dorazili do 
Amsterdamu, kde nás zavedli 
k jednomu opuštěnému skladišti, 
kde tucty hippies válejících se na 
podlaze nevázaně kouřily mari-
huanu. Bylo tam šero. Tu a tam 
pobíhaly krysy. Na improvizo-
vaném jevišti ze shnilé překližky 
rozložené přes bedny od mléka 
hrála vlasatá kapela.

S hašišovou dýmkou v ruce 
a divokým úsměvem Chooch 
vyhrkl: „Uvidíme se, lidi, možná 
na mé poutní cestě do Haight-
Ashbury, Mekky hippies.“ Potom 
nám zamával na rozloučenou 
a zmizel v dýmu.

V dalších dnech jsme se Gary 
a já naučili přežít s prakticky 
vůbec žádnými penězi. Brzy 
ráno jsme utratili pár centů za 
bochník chleba, ještě horký 
z pekařovy pece. Pod stromem 
jsme rozkrojili bochník na půl 
a vychutnávali si to jako svou 
denní dávku jídla. Tento rozdě-
lený bochník suchého chleba  se 
stal naší denní stravou, kamkoliv 
jsme jeli. Při zvláštních příleži-
tostech se nám podařilo získat 
také kus sýra. Obvykle jsme spali 
buď jako hosté v domovech lidí, 
které jsme potkali, pod stromy, 
uvnitř opuštěných budov, nebo 
ve veřejných noclehárnách. S tím 
málem peněz, co jsme měli, jsme 
se snažili vydržet co nejdéle.

Evropský underground se sjel 
do Amsterdamu. Náměstí Dam 
se stalo společenským centrem. 
Stovky hledačů se scházely na 
místech jako Fantasio, Paradisio 
nebo Mléčná dráha, aby spolu 
trávili čas a poslouchali hudbu. 
Jiným populárním místem byl 
Cosmos, duchovní „noční klub“. 
Právě tam jsem jedné noci potkal 
vysokého Američana s částeč-
ně oholenou hlavou, culíkem 
a v bílé róbě. „Chceš nějakou du-
chovní potravu?“ zeptal se. Mír-
ně jsem přikývl. „Nastav dlaně.“ 
Když jsem to udělal, vyklopil mi 
na ně velkou naběračkou ovocný 
salát smíchaný s tekoucím jogur-
tem. Po rukou mi stékala ta mí-
chanice a já tam rozpačitě stál.

„Co mám teď dě-
lat?“ zeptal jsem se.

„Sněz to!“ Zasmál 
se a šel pryč. Vůbec 
jsem netušil, že osud 
nás opět svede do-
hromady, tisíce mil 
odtud v místě, které 
by mě nenapadlo 
ani v těch nejdivo-
čejších představách.

Gary a já jsme 
nacházeli přátele 
z celého světa. Ať 
to ale bylo jakkoliv 
příjemné, něco mě 
od toho odvádělo. 
Volalo mě něco, 
čemu jsem nerozu-
měl. Chodil jsem do 
muzeí, abych tam 
rozjímal nad nábo-
ženským uměním, 
nebo do Vondel 
parku, abych tam 
meditoval a studoval 
duchovní knihy. Ale 
nejraději jsem sedá-
val nad vodním ka-

nálem. Zatímco městem mohla 
zmítat vášeň po moci, bohatství 
a spoustě požitků, a zatímco se 
styly a móda měnily jako roční 
období, studená voda v kanále 
se zdála být v naprostém klidu, 
když tím vším proudila. Sedával 
jsem tam celé hodiny, pozoruje 
vodu, a lámal si hlavu nad tím, 
kam mě nese proud mého života.

Pokračovali jsme v naší výpra-
vě. Stopem jsme dojeli do Hook 
of Holland a pomocí trochy pe-
něz, které jsme ušetřili na lodní 
lístky, jsme nasedli na obrovský 
trajekt přes kanál La Manche do 
Spojeného království. Z šedivých 
mraků mžilo. Loď se podvolila 
pohybům vln pod sebou a po-

Nevěděl jsem, kdo to je ani odkud je, ale 
byl jsem ohromen. Jestli někdo v tomhle 
stvoření je duchovně blažený, pomyslel 
jsem si, tak je to tato osoba
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malu se pohupovala sem a tam. 
Jak jsme mířili vpřed, protínajíce 
zčeřené moře, hloubal jsem nad 
tím, kam mířím. V devatenácti 
letech bych se měl připravovat 
na svou profesi, ale vůbec jsem 
k tomu netíhl. Kam jsem se to 
vydal? Proč jsem se nedokázal 
vážně soustředit na nic jiného 
než na ideály, kterých jsem měl 
plnou hlavu? Měl jsem mlhavou 
představu o duchovnu, ale ani 
náznakem jsem netušil, jaká 
bude má budoucnost. 

Zahlédl jsem řadu záchran-
ných kruhů připevněných na 
boku trajektu a modlil se, aby mi 
také byl hozen záchranný kruh, 
který mě zachrání z oceánu ne-
vědomosti. 

Pokud člověk nemá ideál, pro 
který je ochoten zemřít, vzpo-
mněl jsem si, nemá nic smyslu-
plného, proč by měl žít. Opustil 
jsem svou vlast v hledání tohoto 
ideálu, ale byl jsem jak list unáše-
ný větrem, netuše, kam jdu.

Náhle se z mlžného oparu 
vynořily ohromující bílé útesy 
Doveru. Trajekt brzy přistál na 
pobřeží a nás poslali, abychom 
prošli britskou hraniční kont-
rolou. Úředníci na nás hleděli 
s podezřením. Gary byl štíhlý 
a pět stop a osm palců vyso-
ký, jeho splývající hnědé vlasy, 
vousy a nápadně krásný obličej 
často vyvolávaly poznámky, že 
připomíná Ježíše Krista. Měl na 
sobě modré džíny, zelené tričko 
a plátěnky. Přes rameno měl při-
pásaný otrhaný batoh koupený 
z přebytků americké armády 
a spací pytel. 

Co se mě týče, tak i kdybych 
se rozkrájel,  navzdory dlouhým 
vlasům, na mé dětsky vyhlížející 
tváři mi nerostl ani knír, ani 
vousy. Měl jsem na sobě šedé, 

jemně proužkované džíny, šedý 
rolák a černou vestu. Pro ty, kteří 
mě znali, se tato obyčejná černá 
vesta stala mým charakteristic-
kým znakem. Přes rameno jsem 
měl hozený vybledlý hnědý pytel 
a spacák a na nohou mokasíny.

Při čekání v řadě jsme byli 
cílem nechutných pohledů a po-
známek vládních úředníků. Když 
jsme došli k přepážce, podali 
jsme jim pokorně naše americké 
pasy, jen abychom byli zataženi 
do nějaké místnosti. 

Po pár minutách přišli dva 
celní úředníci a strážník s upře-
nými pohledy. Jejich vedoucí měl 
šedivý oblek a hnědou kravatu. 
Poručil jim: „Prohledejte je, 
jestli nemají drogy.“ Vyskládal 
jsem na stůl obsah svého batohu, 
ale úředník nenašel nic kromě 
jednoho zeleného trička, jedny 
spodky, kartáček na zuby, hřeben, 
kousek mýdla, bibli a malou bro-
žurku z Randall´s Island.

Ten člověk se zašklebil. „To je 
vše, co máte?“

Nesměle jsem odpověděl: 
„Ano, pane, kromě tohoto.“ Vytá-
hl jsem svou harmoniku.

Garyho prohledali také. Pak 
přišla zatěžkávací otázka. „Kolik 
peněz si vezete?“ Když jsme jim 
ukázali naše ubohé prostředky, 
jejich znechucení se změnilo 
v zlobu. Tvář vedoucího zrudla. 

„Nepotřebujeme v naší zemi zví-
řata, jako jste vy.“ vychrlil na nás. 

„Ostříháme vám ty vaše zatracený 
vlasy a vsadíme do vězení.“ Ob-
rátil se na strážníka a nařídil mu: 

„Doneste nůžky a ostříhejte jim 
vlasy až na kůži.“ 

Potom z nás svlékli veškeré ob-
lečení a pečlivě prohlédli každý 
kousek našich věcí. Pak zahájili 
dlouhý výslech, kterým nám 
sežehli naše mysli. Nakonec se 

slovy, „Jste v pěkných potížích,“ 
vyrazili z místnosti pryč.

Ohromeni úzkostí jsme Gary 
a já nedokázali říct ani slovo. 
Přečkali jsme hodinu v izolaci 
a zneklidněně jsme očekávali, co 
s námi bude. Konečně dva stráž-
níci rozrazili dveře, popadli nás 
za ramena a hnali nás dolů chod-
bou. Když jsme dorazili k celnici, 
prostrčili nás skrze bránu. Se 
slovy, „Jeden špatný krok a jste 
ve vězení!“ nám orazítkovali pasy 
a byli jsme volní.

Stále vyvedení z míry jsme se 
ocitli s palci nahoru na kraji sil-
nice těšíce se krásou anglického 
venkova. Zastavilo auto a my 
naskočili dovnitř. Usmívali se na 
nás mladá dívka se svým příte-
lem a na nohy nám skočil jejich 
skotský teriér. „Kam jedete?“ ze-
ptala se ta dívka.

„Nejsme si jistí,“ odpověděl 
Gary.

Kluk si hltl z plechovky piva 
a řekl: „Cestujeme na rockový 
festival na ostrov Wight. To bude 
dobrá legrace. Proč byste nejeli 
s námi, kámo?“

Gary a já jsme se usmáli na 
souhlas a vyrazili jsme a ště-
kající teriér nám olizoval tváře. 
Převozní lodí jsme se dostali na 
ostrov a brzy jsme byli vrženi do 
hemžícího se davu undergroun-
du. Uprostřed zelených kopců 
a údolí se konalo obrovské shro-
máždění. 

Rozhněvaní policisté s útočný-
mi psy bojovali u plotů s pout-
níky bez lístků a do toho hrály 
nejrůznější hudební skupiny. Tři 
dny a tři noci byla v plném prou-
du úžasná vystoupení. Vzdu-
chem si linul marihuanový kouř 
a lidé házeli kyselinu vpravo vle-
vo. Muži a ženy se spolu klouzali 
z kopce dolů bahnem a jejich víc 
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než polonahá těla se svíjela do 
rytmu hudby.

Jednoho večera, kdy lilo jako 
z konve, jsme Gary a já byli 
kousek od jeviště, kam přišel na 
vystoupení Jimi Hendrix. Měl na 
sobě oranžovofi alový oblek s vol-
nými rukávy, ale jinak vypadal 
docela umírněně. Ten tam byl 
ten showman, který pálí kyta-
ry, kterého jsem viděl předtím! 
Dnes večer byl velice vážným 
hudebníkem.

Hrál svou přes zesilovače po-
změněnou verzi Star Spangled 
Banner. Tady byl jeden z idolů 
naší generace, prorok underg-
roundu, který předával poselství 
svobody sebevyjádření se bez 
jakýchkoliv tabu – vzpoury vůči 
vládnímu systému. Pro mou 
mysl to znamenalo následovat 
své srdce bez ohledu na názory 
veřejnosti.

Ta hudba byla bouřlivá a zdá-
lo se, že otřásá kopci, vzdouvá 
moře a rozhání mraky. Ale tiché 
volání uvnitř, které jsem zatím 
nedokázal pojmenovat, znělo 
přesto hlasitěji.

Po koncertě Garyho a mě na-
brali do dodávky plné divokých 
cestovatelů mířící do Londýna. 
Při hledání útočiště jsem prohle-
dal batoh a vyndal tu brožurku, 
kterou mi na Randallově ostrově 

dal ten zvláštní mnich. Na zadní 
straně obálky byla fotografi e 
muže sedícího pod stromem. Vy-
padalo to, jako by jeho velké oči 
ve tvaru mandlí zářily v extázi. 
Ačkoliv byl velice starý, jeho vý-
raz vyzařoval dětskou nevinnost. 
Měl na sobě rolák a z jeho úsmě-
vu sálal mír. Nevěděl jsem, kdo 
to je ani odkud je, ale byl jsem 
ohromen. Jestli někdo v tomhle 
stvoření je duchovně blažený, 
pomyslel jsem si, tak je to tato 
osoba.

O něco později jsme přebý-
vali v malém bytě na předměstí 
Londýna s pár bratry, které jsme 
potkali na ostrově Wight. Jeden 
z bráchů četl noviny. Jeho tvář 
zbledla, zadíval se na podlahu 
a hlasitě zasténal. „Co se děje?“ 
zeptali jsme se ho.

„Mám pro vás zatraceně špat-
nou zprávu, kámoši. Jimi Hend-
rix je mrtvý!“

„Ne! Co se stalo?“ zeptal jsem 
se.

Náš hostitel položil dolů no-
viny jak ve zpomaleném fi lmu. 

„Londýnské noviny říkají, že mi-
nulou noc se předávkoval prášky 
na spaní a udusil se vlastními 
zvratky.“

Garry složil hlavu do dlaní. Já 
měl pocit, jako by mi někdo vy-
razil dech.

Co se z toho mám poučit? ptal 
jsem se sám sebe. Hendrix měl 
všechno na světě, všechno, co si 
mohl přát, a byl přitom tak mla-
dý – měl bohatství, slávu a úžas-
ný talent. Ale nebyl šťastný. 

Tento idol naší generace se stal 
obětí svých vlastních výstřelků. 
Tisíce lidí vyhlašovaly, že „sex, 
drogy a rock-and-roll“ jsou  po-
krokový způsob života. Svoboda 
byla jejich nejvyšší hodnotou, ale 
byli skutečně svobodní? 

Přemýšlel jsem o všech těch 
nádherných lidech, které jsem 
potkal, jež byli součástí underg-
roundu, ale také na ty, kteří vypa-
dali pouze divoce a nespokojeně. 
Myslel jsem na to, že vděčnost 
byla nejdůležitější hodnotou, kte-
rou mé bratry a mě učila matka 
a otec. Chci být skutečně součástí 
tady toho všeho? 

Dozajista jsem se nedokázal 
zařadit do generace mých rodičů. 
A kam bych mohl zapadnout? 
Prosím, Bože, ukaž mi to. S těmi-
to myšlenkami jsem se za Jimiho 
pomodlil.

Už jsem začínal pociťovat 
rozčarování nad hnutím, kvůli 
kterému, abych se k němu mohl 
připojit, jsem zavrhl společenské 
i rodinné zvyklosti. Kdysi jsem 
měl sen, že underground vytvoří 
osvícený svět, ale teď jsem cítil, 
že v tomto hnutí zvítězily ničivěj-
ší prvky jako „rebelství pro sa-
motné rebelství“ a „pro smyslový 
požitek“. Se zbytečnou tragickou 
smrtí Jimiho Hendrixe můj sen 
dočista zemřel. 

Ale přesto, stejně jako se 
člověk na pokraji smrti může 
pokusit o ještě jednu, poslední 
šanci o přežití, hodlal jsem se 
vrhnout střemhlav do výstřelků 
mé generace jako nikdy 
předtím. ❧

Festival na ostrově Wight patří k nejstarším 
rockovým festivalům
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3. PRAKTIČNOST JE ZÁSADA

a. Bhaktivédanta znamená vzít esenci z širého 
oceánu poznání a tím osvětlit skutečný cíl pozná-
ní – vědomí Krišny – a tak osvobodit svět.

b. Skutečné poznání znamená porozumět hmo-
tě (hmotnému světu), duchu (Nejvyššímu Pánu 
a živým bytostem) a vztahu mezi oběma.

c. Úplné poznání a jeho rozličné aspekty mo-
hou být nalezeny pouze ve védské literatuře. 
Moderní poznání je jen chabým spekulativním 
odrazem.

1. Dokonce i ve védských systémech spekulace 
a smyslového požitku je větší hloubka myšlenek.
2. Moderní scholastika nemá stanovený směr 
rozvoje, neustále se mění.

d. Bhaktivédanta je založena na teismu; moder-
ní vzdělanost na ateismu.

1. Prostoupení védských metod vědomím Kriš-
ny je mnohem přirozenější než pokoušet se 
prodchnout vědomím Krišny moderní metody; 
metody jako základy pro vzdělávání co se týče 
základního principu (vědomí Boha) se liší.
2. V prostupování védských metod vzdělávání 
vědomím Krišny může člověk snadno nalézt ne-
zbytné principy čistoty a úcty k autoritě nezbytné 
k úspěchu výcviku v Gurukule.
3. Při snaze o aplikaci vědomím Krišny prostou-
pených systémů v do sebe zapadajících aspektech 
moderního systému je obtížné překonat principy 

G ur uk ul aG ur uk ul a
Přístup Gurukuly ke vzdělávání v souvislosti s výrokem: „Knihy jsou základ, ká-
zání je podstata, praktičnost je zásada a čistota je síla.“

3/43/4

Bhaktové Ardžuna a Tamál. Místo hraní 
s pokemony se učí mantry a múdry.

Bhaktivedanta Academyvzdělávání
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impersonalizmu, voidizmu a připoutanosti ke 
smyslovému požitku.

e. Vyšší vzdělávání znamená knihy Šríly 
Prabhupády, zatímco umění a společenské vědy 
jsou vždy podřízené tomuto věčnému poznání.
1. Lidský život znamená chápat sambandhu, 
abhidéju a prajódžanu – je to to jediné, co bere 
oddaný do úvahy. Umění a společenské vědy mo-
hou být využity pouze v souvislosti s obsažením 
těchto tří principů.
2. Moderní poznání je ve skutečnosti pouze 
studiem hmotné přírody předložené prostřednic-
tvím společenských věd a čísel, dokonce se ani 
nezakládá na žádné autoritě – pouze na pozoro-
vání a logických závěrech.
3. Když Šríla Prabhupáda říká, „Trochu angličti-
ny, trochu matematiky... vyšší studium vychází 
z mých knih“, tak to znamená, že tyto předměty 
jsou přirozeně níže postavené vůči nesmírně 
rozsáhlému a vynikajícímu tématu popsanému 
v jeho knihách.
4. Moderní poznání vytvořilo mnoho užiteč-
ných věcí, které se mohou dobře hodit pro hnutí 
pro vědomí Krišny, i když bychom jimi neměli 
být v žádném případě okouzleni ani bychom je 
neměli považovat za životadárné či věčné, jako 
moudří lidé bychom neměli být nepřízniví. Měli 
bychom jednat v rovnováze. 

f. Védské vzdělávání je úplné ve všech námě-
tech a aspektech, předkládá užitečnost a možnost 
využití jak pro jednotlivce, tak pro společnost 
jako celek.

g. Védské vzdělávání je kulturou, procesem, jak 
dosáhnout úspěchu v lidském životě (duchovní 
zrození), základem pro celoživotní vědomí Kriš-
ny, prostředkem dosažení cíle života – znovuusta-
novení nás samotných v našem ztraceném vztahu 
s Krišnou.

1. Dnešní společnost postrádá kulturu:
▶ neexistují všeobecné standardy pro vzájemné 

jednání mezi jedinci a společností
▶ neexistují standardy hodnot – co je důležité, co 

druhotné, co zbytečné a co škodlivé
2. Pouze védská kultura ve spojení s knihami Šrí-
ly Prabhupády s ohledem na dnešní situaci může 
přinést nějaký uspokojivý výsledek.

▶ Gurukula má učit poznání. Poznání je defi -
nováno jako to, co vede k pochopení hmoty 
a ducha a jejich vztahu. To je rovněž defi no-
váno v Bhagavad-gítě 13.5-12 – fi lozofi cké 
hledání Absolutní Pravdy... vnímání zla rození 
a smrti a nemoci. Gurukula by se měla zabývat 
předáváním poznání, které studentům pomůže 
dostat se z tohoto hmotného světa – ze sansáry 
(gurór na sa sját). Neměli bychom se zabývat 
předáváním takového „poznání“, které studen-
tům pomůže stát se odborníkem na to, jak si žít 
pohodlně, být úspěšným či společensky přija-
telným v tomto hmotném světě. Chceme je při-
pravit na to, jak se dostat z tohoto hmotného 
světa, ne na pohodlný pobyt v něm.

▶ Obyvatelé Džambhudvípu vysvětlují (ŠB 
5.18.13), že osoba ochuzená o oddanou službu 
a zaměstnaná v hmotných činnostech nemá 
žádné dobré vlastnosti. Proč bychom jim měli 
naslouchat? „Musí si libovat ve vlastní men-
tální spekulaci a musí se zaměstnat ve službě 
máji.“ Také Rúpa Gósvámí radí, „Džana sanga 
ča lauljam ča,“ „sanga-tjága“ a „avaišnava-
mukhódgírnan“, cokoli vyjde z úst neoddané-
ho – šrótavja naiva kartavjam – tak to určitě 
neposlouchej, dokonce i kdyby to byla Hari 
kathá, tak to neposlouchej, protože to bude mít 
jedovatý účinek.

Někdo může namítat, že je v pořádku zkoumat 
knihy obsahující moderní vzdělávací metody ve 
snaze zdokonalit či vycvičit naše učitele (vzít si zla-
to z nečistého místa). 

Pokud člověk naslouchá neoddaným, je zde velké 
nebezpečí, že se znečistí, a pokud vyzkoušíme něco, 
co jsme se dočetli a ono to funguje, potom jim 
začneme věřit a dozajista se s nimi začneme více 
sdružovat. 

Pokud mají karmí techniky, které doopravdy 
pomáhají zlepšit proces učení, pak toto je poznání. 
Mohli to poznání získat od Nadduše díky své vřelé 
touze a odříkání. Pokud to je ale skutečné poznání, 
tak tento princip musí již existovat ve Védách, jeli-
kož jsou zdrojem veškerého poznání. 

Věnujme tedy náš čas zkoumání nektaru – 
Prabhupádových knih – a nechme rozvinout svou 
důvěru v ně raději než v knihy karmích. Proč brát 
zlato z nečistého místa, když je k mání i ve zlatém 
dole? ❧



Do zapékací mísy dáte zeleninu, na ni 
koření, zlehka zamícháte a navrch nalijete 
celý kelímek smetany na vaření a pokladete 
plátky másla, asi 50 g (pokud dáte smetanu 
na šlehání, tak potom dejte másla méně), 
můžete také přidat panýr. 

Zamícháte a vložíte do trouby předehřáté 
na maximum (asi 250°C), ztlumíte a pečete 
na 180 až 200°C jednu hodinu. Pokud 
máte zapékací misku s poklicí (například 
bulharský hliněný hrnec guveče), nemícháte, 
pokud je zelenina odkrytá, zhruba každých 
15 minut zamícháte.

S láskou a oddaností obětujeme 
Nejvyššímu Pánu.

1,5 litru nakrájené zeleniny 
– nejlépe brambory, mrkev, květák, 
paprika, lilek, celer, pastyňák, dýně, 
pokud přidáte cuketu, počítejte s tím, 
že pustí vodu, a u rajčat s tím, že pro-
dlouží dobu pečení, pak ještě něco 
zeleného, například petrželovou nebo 
celerovou nať.

1 čl soli
½ čl mletého koriandru
1 čl kurkumy
½ čl mleté papriky
½ čl asafoetidy
¼ čl mletého černého pepře
1 čl řeckého sena

Do zapékací mísy dáte zeleninu, no zapék ísy dá nu, na ni 
koření, zlehka zamícháte a navrch nalijetení zl zamích lij
celý kelímek smetany na vaření a pokladetmetany n te 
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rika, lilek, celer, pastyňák, dýnpaprika, lilek, c ně,prpaprika, lilek, c
řidáte cuketu, počítejte s tímpokud při ím,okud pokud přidáte

Pečené 
            sabdží            sabdží

Recept poskytl
Kírtičandra dás
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