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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
Náma Hatta centrum Bhaktilóka,
Hrušková 56, Bratislava-RAČA 831 06
tel. +421 910 808 108

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

Hare Krišna centrum Harinám Mandir,
Zenklova 107, Praha 8, 180 00, 
tel. 603 205 991

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

vzpomínáte si ještě, jaká 
byla vaše první knížka o vě-
domí Krišny? A kdo vám ji 
tenkrát dal? Co vám chut-
nalo nejvíc, když jste poprvé 
ochutnali prasádam?

Kdo vás naučil dělat si tilak 
a vázat si dhótí? Jaká byla bar-
va vašeho prvního sárí? Kdy 
jste si poprvé oholili hlavy 
a nechali si jen malinký pra-
mínek vlasů na temeni?

Kdo vám odpověděl na vaše 
první otázky? Kdo vás poprvé 
provedl farmou a kdo vedl 
při vaší první nedělní hostině 
v chrámu kírtan? Kdo se na 
vás mile usmál a podal vám 
podložku na sezení? Kdy jste 
poprvé spatřili svého duchov-
ního mistra?

Kdy jste poprvé odzpívali 
své první kolo a kdy jste po-
prvé obětovali Krišnovi to, 
co jste uvařili? A jaký to byl 
pocit?

Odpovědi na tyto otázky vy-
věrají z jednoho nekonečného 
zřídla milosti jménem Šríla 
Prabhupáda. A on nás prosí, 
ať nejsme lakomí. Ať si nene-
cháváme světlo, které prozáři-
lo náš život, jen pro sebe.

Kdy jindy než právě teď 
bychom měli reagovat na jeho 
pokornou žádost?

Úspěšný maratón!

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,



4 4 

Od samotného počátku měl Siddha Svarúpa 
s Mezinárodní společností pro vědomí 
Krišny výsadní vztah. Ještě než potkal 

Prabhupádu, byl on sám „guru“, a poté, co přijal 
Prabhupádu za učitele, přivedl s sebou i některé své 
žáky. Mnoho oddaných ISKCONu mělo s přijetím 
zvláštních výsad udělených Siddhovi Svarúpovi 
problémy. V důsledku toho někteří členové ISKCO-
Nu na Svarúpu nevražili, a tento pocit byl očividně 
vzájemný.

Siddha Svarúpa nicméně trávil s Prabhupádou 
nemálo času a Jeho Božská Milost ho podporovala, 
aby šířil sankírtanové hnutí Pána Čaitanji.

„Pracuj pod vedením GBC,“ říkal mu Prabhupáda. 
„Ale pokud to pro tebe není možné, pracuj přímo 
pode mnou.“

Bylo mi jasné, že Siddha Svarúpa cítí k Prabhu-
pádovi vřelou náklonnost a Jeho Božská Milost mu 
ji oplácí.

Jednoho rána v Aucklandu přinesl Siddha Prab-
hupádovi velkou hliníkovou láhev santálového oleje 
z Mysore, právě když se Prabhupáda chystal na 
masáž.

„Použijte prosím tento santálový olej pro masáž 
celého těla,“ pravil Siddha.

„Ne,“ odpověděl Prabhupáda. „Santálový olej 
slouží pouze pro ochlazování hlavy a pro zbytek 
těla se používá olej hořčičný.“

Sidha Svarúpa nerozuměl ájurvédskému význa-
mu Prabhupádovy informace. Z lásky k Prabhupá-
dovi chtěl, aby se pro jeho masáž použil ten nejlepší 
možný olej.

„Prosím, Šrílo Prabhupádo, alespoň tentokrát!“ 
naléhal.

Když Prabhupáda viděl Svarúpovo odhodlání se 
mu zavděčit, zdráhavě souhlasil. Toho dne jsem 
masíroval celé Prabhupádovo tělo k Siddhově rado-
sti santálovým olejem.

Jako obvykle se Prabhupáda po masáži osprcho-
val, uctil polední prasádam a zdříml si. Po probuze-
ní mě zavolal. Spěchal jsem do jeho pokoje a složil 
mu poklony.

„Není mi dobře,“ pravil s vážným výrazem. „Mys-
lím, že za to může ta masáž. Ten santálový olej 
ochladil mé tělo příliš.“

Zdrtilo mě zklamání ze sebe samotného, že jsem 
nedokázal náležitě pečovat o svého duchovního 
učitele. Pro zlatavé tělo Šríly Prabhupády se vždy 
používal hořčičný olej, který přirozeně zahřívá. 
Pochopil jsem, jak blahodárný efekt mělo toto pro-

Ten santálový Ten santálový 
olej ochladil olej ochladil 
mé tělo přílišmé tělo příliš

22. února 1973, 
ISKCON Auckland, Nový Zéland

Šrílo Prabhupádo, ukazoval jste nám, 
co znamená být vůdcem a jak udělovat 

pokyny bez falešného ega

Šrutakírti dásseriál
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hřátí na zdraví Jeho Božské Milosti. Prabhupáda 
obvykle nikdy nedovolil, aby zdravotní problémy 
zasahovaly do jeho oddané služby. Jen málokdy 
ulehl, když mu nebylo dobře, jedině pokud jeho 
nemoc trvala týdny. Nikdy nebral aspirin na bolesti 
hlavy.

Jediné změny, kterých jsem si v Prabhupádově 
denním programu všiml v obdobích, kdy byl ne-
mocný, byly úpravy diety. 

Když se Prabhupáda necítil dost zdravý, aby se 
mohl koupat, žádal mě, abych ho masíroval bez 
oleje. 

Při několika příležitostech, kdy byl nachlazený, 
mi dal pokyn, abych do hořčičného oleje přidal tro-
chu kafru a potom olej ohřál.

„Ohřej olej na teplotu ještě snesitelnou na dotek,“ 
poradil mi.

Bylo pozoruhodné, kolik obtíží Šríla Prabhupáda 
podstupoval pro potěšení svých žáků. Věděl, že po-
užití santálového oleje mu může způsobit problémy. 

Přesto, jen aby uspokojil svého žáka, s olejem 
souhlasil. Prabhupáda podstupoval mnoho strádá-
ní, aby uspokojil svého Guru Mahárádže, ale stejně 
tak byl odhodlaný podstupovat obtíže pro potěšení 
svých oddaných. Dychtivě nás povzbuzoval v naší 
oddané službě, i když jsme mu způsobovali problé-
my.

Šrílo Prabhupádo, modlím se, abych jednoho dne 
pochopil vaše pokyny, abych vám tak mohl slou-
žit podle vašeho přání, a ne podle svých rozmarů. 
Prosím odpusťte mi, že jsem vás nedokázal chránit. 
Věděl jsem, že použít ten santálový olej není dobrý 
nápad. Měl jsem to Siddhovi Svarúpovi vysvětlit. 
Pochopil by to, protože jeho jedinou touhou bylo vás 
uspokojit.

Pro zlatavé tělo Šríly Prabhupády 
se vždy používal hořčičný olej, 

který přirozeně zahřívá

Pokud chcete Pokud chcete 
postavit chrám, postavit chrám, 
je to v pořádkuje to v pořádku
28. února 1973, Džakarta, Indonésie

V době pobytu v domě jednoho celoživotního 
člena přišlo Prabhupádu navštívit několik 
indických hostů. 

Během návštěvy jeden z nich řekl: „Svámídží, 
přáli bychom si, abyste nás vyzval ke stavbě chrá-
mu. Chceme pro vás postavit chrám, ale přejeme si 
vaše požehnání. Přáli bychom si, abyste nás k tomu 
vyzval.“

„Ne, ne,“ smál se Prabhupáda. „Pokud chcete 
postavit chrám, je to v pořádku. Postavte chrám. 
Budeme ho pro vás spravovat.“

„Svámídží,“ pokračoval onen vlivný muž, „přáli 
bychom si, abyste nám udělil požehnání a vyzval 
nás ke stavbě chrámu. Přejeme si požehnání.“

Šríla Prabhupáda se nepřestával usmívat a se smí-
chem řekl: „Ne, ne. Když vás o to požádám a vy to 
neuděláte, potom to bude urážka. Když to nesplníte, 
bude to váš poklesek. To je velmi zlé. Pokud chrám 
postavíte z vlastní vůle, bude to prospěšné, ale zá-
roveň když to neuděláte, nestane se nic špatného, 
protože jsem vás o to nepožádal.“
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Kdysi se jeden sannjásí svěřil Prabhupádovi, 
že má problémy s připoutaností ke své ženě.

„Včera v noci,“ odpověděl mu Prabhupáda, 
„jsem dokonce i já měl sen o mé 
ženě. Tak silná je ta připoutanost, 
přestože jsem pryč již tolik let. Pře-
sto se mi včera v noci něco zdálo 
o mé ženě. Proto je zde zákaz. 

Po přijetí sannjásu bys svoji ženu 
už nikdy neměl vídat. Neměl by ses 
na ni dokonce ani podívat, protože 
už pouhý pohled může vyvolat 
v mysli spoustu myšlenek.“

Později, během svého pobytu 
v Kalkatě, vysvětloval žertovně při-
poutanost mezi muži a ženami.

„Ženy jsou přirovnávány k ohni 
a muži, ti jsou jako máslo,“ řekl. 

„Naši sannjásí by tedy měli mít 
napsáno na čele ,uchovávejte na 
chladném místě‘. 

Tak jak se to uvádí na obalech 
másla. I naši sannjásí by to měli 
mít takto napsané na čele. Chráni-
lo by je to před nebezpečím.“

Náš Gurudév nás milostivě zapojuje do služby 
Krišnovi. I přes naše pokleslé postavení nás heroic-
ky zachraňuje a vede nás „zpátky k Bohu“. ❧

Po přijetí sannjásu bys svoji ženu Po přijetí sannjásu bys svoji ženu 
už nikdy neměl vídatuž nikdy neměl vídat
14. března 1973, ISKCON Kalkata, Indie

Šrílo Prabhupádo, ukazoval jste nám, co znamená 
být vůdcem a jak udělovat pokyny bez falešného 
ega. Pokaždé mě zaskočilo, když jste mě zavolal do 
svého pokoje a poté, co jsem se poklonil, jste se na mě 
podíval a nevinně se otázal: „Mohl bys mě prosím 
namasírovat?“

Nezmohl jsem se v takové chvíli na víc než nevě-
řícnou odpověď: „Prabhupádo, proto jsem přece tady. 
Čekám jen, abych vám mohl posloužit.“

Díky vám bylo tak snadné chtít vám sloužit. Kéž 
vzpomínky na chvíle s vámi stále prýští z mého srdce.

Prabhupáda podstupoval 
mnoho strádání,

aby uspokojil svého Guru 
Mahárádže, ale stejně

tak byl odhodlaný podstupovat 
obtíže pro potěšení svých žáků
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EXPLOZEEXPLOZE
HARE KRIŠNAHARE KRIŠNA

JSOU KRÁSNÉ ÚNOROVÉ DNY 
S PŘÍJEMNÝMI TEPLOTAMI NAD DVACET 
STUPŇŮ, S MLHOU, KTERÁ SE PO 
RÁNU ZVEDÁ, DNY SE SYTĚ MODROU 
A JASNOU OBLOHOU A SE ZÁŘÍCÍM 
SLUNCEM, DOPADAJÍCÍM OSTŘE NA 
SVĚŽÍ LISTY NA STROMECH PARKU 
ZLATÁ BRÁNA. 

Park se vyznačuje tím, že obsahuje 
nejrozmanitější vzorek odrůd rostlin 
a stromů, jaké se vyskytují kdekoliv na Zemi. 

Jsme v koncích, když máme Svámídžímu jednotlivé 
stromy pojmenovat.

„Když Čaitanja Maháprabhu procházel lesem, 
všechny rostliny, stromy i liány se radovaly, že Ho 
vidí, a těšily se z Jeho přítomnosti. Takový je život 
rostlin v duchovním nebi – plně vědomý.“

„A co stromy, Svámídží? Čeho ty jsou si vědomy?“
„Ach, duše v nich je, ale vědomí je dočasně 

blokované. Vnímání je omezenější.“
Svámídží prochází kolem mužů hrajících dámu, 

kolem vysokých dubů, kolem prostranství, kde 
hráči tahají kameny po čtvercových polích, a pak se 
obrací a říká:

„Tak se podívejte! Staří lidé této země nevědí, co 
mají dělat. Hrají si tady jako děti a promarňují 
tak své poslední cenné dny, které mají být vlastně 
určeny k rozvinutí vědomí Krišny. Jejich děti 
už dospěly a odešly z domova, a tak je tento čas 
přirozeně určen k duchovnímu vzdělávání. Ale 
ne! Oni hrají hry nebo si opatří kočku nebo psa 
a plýtvají svou náklonností na ně. Místo aby 
milovali Boha a sloužili Mu, milují psa a slouží 
jemu. Milovat a sloužit ovšem musí.“ Zakroutí 
hlavou a znovu se zadívá do prostoru, kde se hraje. 
Starci na sebe křičí a přitom pohybují kameny 
směrem k číslovaným polím. „Toto je tragédie,“ 

říká Svámídží. „Ale oni nechtějí nic slyšet. Jejich 
cesty jsou dané. Proto hovoříme k mladým, k těm, 
kteří hledají.“

Jdeme hlouběji do parku a procházíme 
rododendronovým údolíčkem, kde jsou keře 
obtěžkané hrozny bílých a růžových květů. Míjíme 
tenisový dvorec a přicházíme k muzeu v parku. 
Svámídží doporučuje otevřít výstavku o Krišnovi. 
V ní se mohou představit naši malíři, Džadurání 

a Haridás. Musí namalovat víc obrazů.
„Tak krásný park,“ říká. „Tady v Americe máte 

veškeré prostředky. Jedno jediné vám ale chybí: 
vědomí Krišny. Kdyby se všechno tady používalo 
ve službě Krišnovi, z Ameriky by se stala prvotřídní 
země.“

Při návratu do chrámu míjíme Hippie Hill, 
„Kopeček hipíků“, oblíbené místo, kde se mladí 
lidé opalují, debatují, zpívají, milují se a kouří 
marihuanu. Policajti už Kopeček odepsali, 
nechávají ho na pokoji. Je to místo, kam mohou 
hipíci jít, aniž by se museli obávat, že je někdo bude 
vyrušovat.

Hovoříme k mladým, k těm, kteří hledají

Hajagríva dás knižní novinka
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„Vy Američané tak těžce usilujete o to, abyste 
dosáhli štěstí,“ říká Svámídží. „Ale není třeba 
vyvíjet takové úsilí. Štěstí a trápení přichází 
a odchází. Tak jako trápení přichází, aniž bychom 
se o to snažili, tak přijde i štěstí. Ani jedno, ani 
druhé nemusíme vyhledávat. Ale když budeme 
rozvíjet vědomí Krišny, naše trápení se zmírní.“

* * *

Jedeme přes most Zlatá brána do Muirského 
lesa, kde stojí tři tisíce let staré sekvoje. Svámídží 
kráčí po pěšině pod vysokými modrozelenými 
nebesy a čte drobným písmem napsané nápisy 
před ohromnými stromy a pak se zamyšleně zadívá 
nahoru do větví.

„Tyto stromy jsou stvořeny tak, aby zde stály po 
tisíce let, kvůli své připoutanosti k sexu,“ říká. 

„Nevíme, jaký druh těla nám příroda příště udělí. 
Možná, že nás umístí do nějakého podobného těla. 
Pak budeme muset po mnoho let stát na jednom 
místě.“

Potom vypráví příběh Nalakúvary a Manigrívy, 
synů Kuvéry, který zastával funkci pokladníka 
polobohů. Přestože byli tito dva bratři významnými 
polobohy, neubránili se svodům žen a vína 
a jednou v opilosti vstoupili do Gangy a laškovali 
v ní nazí s mladými děvčaty. Když takto dováděli, 
šel kolem mudrc Nárada, ale Nalakúvara 
a Manigríva byli natolik opilí, že ani neschovávali 
svou nahotu. Protože měl Nárada na mysli jejich 
dobro, proměnil je ve stromy, čímž je učinil 
nepohyblivými, aby tak nemohli páchat další 
škody. Bratři pak po dlouhá léta stáli s plným, 
neporušeným vědomím v tělech stromů-dvojčat na 
dvoře Nandy Mahárádže, kde si často hrál Krišna 
jako dítě. Jednou, když neposlušný malý Krišna 
kradl máslo, Ho Jeho matka za trest přivázala 
k velkému dřevěnému hmoždíři. Když se hmoždíř 
zapříčil mezi těmito dvěma stromy, malý Krišna 
je jako batole svou nadlidskou silou strhl k zemi. 
Ze stromů vystoupili oni dva polobozi, náhle 
osvobození, s těly zářícími jako oheň, a velebili 
Pána modlitbami a chvalozpěvy.

„Stát se stromem je určité prokletí pro ty, kdo 
přespříliš hřeší,“ řekl Svámídží. „Ale Nalakúvarovi 
a Manigrívovi tím Nárada vlastně požehnal.“

Po hodině procházky les v Muiru opouštíme 
a vracíme se serpentinami pobřežní cesty. 

Ostré zatáčky a svahy zapříčiňují Svámídžího 
„automobilovou“ nevolnost. Stěžuje si na závratě 
a my zpomalujeme.

„Když jsem na lodi Scindia připlouval poprvé do 
Ameriky, dostal jsem mořskou nemoc,“ říká. „Ale 
v letadle jsem pociťoval jen malé bušení v srdci. 
Letadlo je lepší.“

Po návratu do chrámu se Svámídží necítí dobře. 
Kírtanánanda a Rančór o něj pečují v jeho bytě, kde 
až do večerní přednášky odpočívá.

„V tomto hmotném světě jsme uchváceni 
pohlavním životem a vrženi do vězení,“ říká nám. 

„Zrovna dnes jsem v zálivu viděl vězení obklopené 
vodou. Co to bylo?“

„Alkatraz,“ říká někdo.
„Ano. Tolik zařízení je potřeba k tomu, aby vězni 

byli drženi za vězeňskými zdmi. Teď jsme ve vězení 

Tak jako trápení přichází, aniž bychom se 
o to snažili, tak přijde i štěstí. Ani jedno, 

ani druhé nemusíme vyhledávat. Ale když 
budeme rozvíjet vědomí Krišny, naše 

trápení se zmírní.
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těla. A co je naší vězeňskou zdí? Pohlavní život. 
Pokud nevíme, že naše štěstí je s Krišnou, budeme 
se pokoušet užívat si tohoto hmotného světa, 
a tak budeme spoutáni pohlavním životem. Ve 
skutečnosti trpíme, ale domníváme se, že jsme díky 
pohlavnímu životu šťastní. Stáváme se předměty 
strastí, jejichž původci jsou mysl a tělo, jiné živé 
bytosti a přírodní pohromy. Těmto strastem se není 
možné vyhnout. Jako dnes odpoledne, když jsem 
přijížděl z Muirského lesa, jsem se kvůli tělesným 
bolestem necítil dobře. A tak je to neustále, pořád 
totéž: někdy tělesné bolesti, jindy duševní úzkost, 
národní bouře nebo někdo jiný, kdo nás obtěžuje. 
V současné době si myslíte, že pouze když ukončíte 
válku ve Vietnamu, budete mít mír. Ale zde nikdy 
nebude mír. Tento svět je určen k tomu, aby v něm 
byly strasti, a tak bude neštěstí přicházet, ať už v té 
či oné podobě. To je přirozená vlastnost tohoto 
hmotného světa.

Velký mudrc Rišabhadéva řekl, že tuto hmotnou 
atmosféru tvoří jen a jen pohlavní připoutanost. 
Toť vše. Tuto přitažlivost nalézáme nejen v lidské, 
ale i ve zvířecí, ptačí, hmyzí, v každé společnosti. 
A když půjdete na vyšší planety, do sídel polobohů, 
setkáte se i tam s pohlavní přitažlivostí. Dokonce 
Indra, král polobohů, měl silné pohlavní sklony. 
A pán Brahmá, nejvyšší živá bytost, měl krásnou 
dceru, a ta ho přitahovala. A když se Krišna 
schválně objevil před Pánem Šivou v podobě 
překrásné dívky, Šivu posedl chtíč. Když tedy i Pán 
Brahmá a Pán Šiva ztráceli rozum, co teprve my, 
jaké je naše postavení? Ve srovnání s nimi jsme 
kočky a psi.“

Hipíci tiše sedí, s očima doširoka otevřenýma, 
a nechápou, proč Svámídží neobhajuje sex, drogy, 
rokenrol a nečinnost, pasivitu. Jsou zvyklí na to, že 
jim takzvaní guruové z Indie říkají: „Užívejte si! 
Užívejte si!“

„Guru není nějaký domácí zvířecí mazlíček, 
nějaká libůstka nebo hračka,“ říká Svámídží. „Není 
také automat na konverzaci. Ne. Člověk musí 
vyhledat pravého duchovního učitele a odevzdat 
se mu. To je příkaz Bhagavad-gíty. Gurua je třeba 
následovat.“

„Jste vy autorita na seberealizaci?“ ptá se někdo.
„Ano,“ říká Svámídží. „Samozřejmě, já nevím, 

jestli jsem autorita, ale můj duchovní učitel mě 
pověřil, abych to dělal. Já... Já......“ Svámídží chvíli 
váhá a je skoro na rozpacích. „Já se nepovažuji 

za autoritu. Pokouším se jen sloužit nařízení 
svého duchovního učitele. To je všechno. Ale být 
autoritou není příliš těžké. Když se jednoduše 
snažíte porozumět Bhagavad-gítě tak, jak jí 
porozuměl Ardžuna, dojdete k seberealizaci. To 
není nic těžkého. Lidé se na to bohužel snaží 
různými způsoby napasovat své vlastní školské 
ideje, a tak celý proces zabíjejí.“

* * *

Ti radikálnější hippies a odpůrci vietnamské 
války chtějí víc než ukončení války ve Vietnamu. 
Požadují uznání „solidarity člověka“, uznání 
nového stavu světa, přijímané v planetárních a ne 
jen „kmenových“ měřítkách.

Svámídží viní hipíky z toho, že stavějí člověka 
před ostatní obyvatele planety, před občany.

„Mluvíte o míru, a přitom jíte maso,“ říká. 
„Mluvíte o míru, zatímco svou matku krávu 
porážíte na jatkách. A překvapuje vás, že jsou 
války....

Solidarita je něco víc než mluvit o všeobecném 
bratrství, aniž bychom přestali s jedením zvířat. 
Všeobecné bratrství nikdy nenastane, pokud 
neuznáme společného Otce a všechny živé bytosti 
jako Jeho syny. To je skutečný základ solidarity.“

* * *

Když sladké opojení z rockového tance se 
zpěvem mantry skončilo, Svámídží stupňuje 
svůj útok proti uspokojování smyslů a v každé 
přednášce zdůrazňuje, že duchovní pokrok je 
neslučitelný s drogami, leností a nedovoleným 
pohlavním stykem.

„Krišna neříká Ardžunovi, ´Já budu bojovat. Ty 
jenom seď na válečném voze a kuř gaňdžu.´ Ne. 
I když je Krišna Bůh a může snadno zabít všechny 
na bitevním poli, přesto chce, aby Jeho oddaný 
jednal Jeho jménem. ´Buď jen Mým nástrojem,´ 
říká Ardžunovi. ´A bojuj, aniž bys byl připoutaný.´ 
Bojovat je Ardžunovou povinností, protože je 
kšatrija. Tím, že bude plnit svou povinnost, se 
nedopustí hříchu.“

„A co vojenské odvody?“ ptá se někdo.
„Naši studenti jsou vedeni k tomu, aby se stali 

bráhmany,“ říká Svámídží. „Neměli by být nuceni 
k tomu, aby jednali jako kšatrijové, válečníci. 
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Kromě toho, kšatrija bojuje podle náboženských 
zásad. Dnes jsou lidé pouhými psy, kteří se perou 
o kost. To je všechno.

Ale Bhagavad-gítá se odehrává na bitevním 
poli a Krišna říká Ardžunovi, aby bojoval. Vše, 
co je vykonáno pro Krišnu, se okamžitě stává 
duchovním,“ vysvětluje Svámídží. „Ardžunovou 
povinností v postavení kšatriji je bojovat. Jestliže 
bojujete pro Krišnu, podle Krišnových pokynů, pak 
je jeho boj duchovní. Je to jeho spása.“

„Ne! Ne!“
I když někteří lidé na protest odcházejí, několik 

málo posluchačů ukazuje víc než jen pouhý letmý 
zájem. Když je na hipících vidět, že se zajímají o věc 

vážně, Svámídží je odrazuje od poslouchání světské 
hudby a vede je k tomu, aby si oholili vousy a vlasy 
a vyměnili zvonové ohozy za indická roucha.

„Když vás lidé takto uvidí, připomenou si Krišnu. 
Na tom je založená osobnost sádhua – je to ten, 
kdo druhým připomíná Krišnu.“
Přesto ale Svámídží netrvá na tom, aby se nosila 
roucha a oholené hlavy. Zmiňuje se o tom 
jen letmo. Někteří se rozhodují, že se oholí 
a převléknou se; většina ne. Na nikoho se nedělá 
nátlak.

„Jakoukoliv službu můžete Krišnovi poskytnout – 
přijímá se to.“

Probíhá další zasvěcování: Gurudás a sestra 
Džanakí, Joana, která dostane jméno Jamuná dásí, 
Subal a jeho žena Krišna dásí, Goursundar a jeho 
žena Góvinda dásí, Haladhara dásí, Rámánuga, 
Uddhava, Upéndra. Ti všichni pomáhají 
Haridásovi a Haršarání, aby se chrám udržel 
v chodu. Šjámasundar a Mukunda pořád plánují 
podle nich Velkou událost, která by ještě předčila 
rockový tanec. Rabíndra-svarúpa se pofl akuje 
a namáčí se v kultu Uspenského.

Pronajímám si elektrický psací stroj, zřizuji 
pro něj místo vzadu v chrámu a pokračuji ve 
vyťukávání průklepových blan pro časopis 
Zpátky k Bohu a v psaní a v korekturách, zatímco 
Haršarání posílá lidi pro potraviny a vaří polední 
prasádam.

Děláme průzkum a zjišťujeme, že všech třicet 
řádných členů chrámu je bez zaměstnání. Když 
Svámídží doporučuje, abychom si sehnali práci, 
začíná mezi námi 
pohyb. 

Někteří členové 
prodávají turistům 
přijíždějícím do 
Haight Věštce 
(Th e Oracle) a další 
psychedelické noviny.

Jaksi cítíme, že 
chrám Rádhy 
a Krišny přežije 
pomíjející třpyt 
psychedelie, se vším 
jejím halekáním 
a křikem. ❧

Knihu si objednávejte na www.harekrsna-luzce.cz

Hipíci tiše sedí, s očima doširoka otevřenýma, 
a nechápou, proč Svámídží neobhajuje 

sex, drogy, rokenrol a nečinnost, pasivitu. 
Jsou zvyklí na to, že jim takzvaní guruové 

z Indie říkají: „Užívejte si! Užívejte si!“
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9.12. Utpana Ékádaší, přerušení 10.12. od 7:50 do 10:33
23.12. Mókšada Ékádaší, přerušení 24.12. od 8:00 do 10:41
 zjevení Šrímad Bhagavad-gíty
1.1. odchod Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Th ákura
 (půst do oběda)
8.1. Trisprša Mahádvádaší, půst za Saphala Ékádaší, 
 přerušení 9.1. od 7:59 až 10:46
12.1. příchod Šrí Lóčana Dáse Th ákura
14.1. odchod Šríly Džívy Gósvámího
 odchod Šrí Džagadíše Pandita
22.1. Putrada Ékádaší, přerušení 23.1. od 7:47 až 10:45
23.1. příchod Šrí Džagadíše Pandita
31.1. odchod Šrí Rámačandry Kavirádže
 příchod Šríly Gópála Bhatty Gósvámího
1.2. odchod Džajadévy Gósvámího
2.2. odchod Šrí Lóčana Dáse Th ákura
6.2. Šat-tila Ékádaší, přerušení 7.2. od 7:26 do 10:40
14.2. příchod Šrímatí Višnupriji Déví
 odchod Šríly Višvanátha Čakravartího Th ákura
 příchod Šrí Pundariky Vidjánidhiho
 příchod Raghunandany Th ákura
 příchod Raghunátha Dáse Gósvámího
16.2. příchod Šrí Advaity Áčárji (půst do oběda)
 20. výročí instalace Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry
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ze života vznešených 

gaudíja vaišnavských áčárjů ii.

ž š ý

Psal se přibližně rok 1557 
křesťanského letopočtu. Rukopisy 
vaišnavských áčárjů se vydaly na 
několikaměsíční cestu z Vrindávanu 
do Navadvípu, kde Džáhnavá Déví, 
vdova po pánu Nitjánandovi, 
zajistila jejich uložení do 
zvláštní knihovny a jejich 
přepis pro vaišnavy v Bengálsku, 
i učence a oddané ve významných 
duchovních centrech Indie.

Výprava za pár dní dorazila do nedaleké Agry, 
dnes proslulé monumentálním palácem 
Tádž-Mahál. Džíva Gósvámí a vaišnavové 

z Vrindávanu výpravu doprovázeli až k hranicím 
Agry. Dále už cesta vedla jen lesy a malými vesni-
cemi. Pod vedením Šríniváse, Naróttamy a Šjáma-
nandy transcendentální výprava s vozem plným 
vzácných a tajuplných knih dorazila do městečka 
Ita. Následovala dlouhá několikatýdenní nebezpeč-
ná cesta džunglí Čota-Nágpur, známé jako Džhará-
khanda.

Poté, co výprava opustila maghadéšské království, 
došla až k městu Tamluk. Odtud putovala ganžskou 

nížinou, kolem úrodných polí a rozlehlých pastvin 
plných krav a telat, dál na východ. Ozbrojený do-

provod se mezitím vrátil do Mathury. S knihami 
zůstali jen Šrínivás, Naróttam, Šjámananda 
a malá družina mladých vaišnavů. Po mnoha 
týdnech cesty výprava konečně dorazila do Gau-
dadéše, dnešního Západního Bengálska. Cíl byl 
téměř na dosah.

Jednoho večera se průvod vaišnavů zastavil na 
noc v malé bengálské vsi zvané Gopalpur. Vesnička 
byla v království zvaném Malla, jemuž kdysi vládl 
král Vanavišnu. Malla je součástí bengálské pro-

Ručně psané texty 
vrindávnských 
vaišnavů – to byl 
ten největší poklad

Džaj Gurudév dásdějeprava
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vincie Birbhum, která sousedí na severu s provincií 
Santal Parganas a na jihu s provincií Midnapúr. 
Hlavním městem provincie Malla byl Višnupur. 
Král, původně známý jako Raghunáth 
Singh, byl vychován vůdcem loupež-
níků (neblaze proslulými Bhagdži), 
a později převzal vládu po otci. Čás-
tečně přijal pravidla islámského 
náboženství a byl znám jako 
Bihambir, „udatný hrdina“. 
Vládl provincii od roku 
1556 až 1572.

Jeho dvorní astrologové mu 
pravidelně předkládali věštby 
o bohatých pocestných, které 
pak Bihambir nechal oloupit svý-
mi pochopy, jako to dělával už jeho 
nevlastní otec, loupežník. Bihambir 
se o vaišnavské výpravě a tajemných 
zapečetěných bednách dozvěděl, a když 
se karavana vaišnavů zastavila na noc 
v Gopalpuru, Bihambirovi lou-
pežníci toho využili a ukradli 
vůz s rukopisy. 

Šrínivás, jemuž bylo svěřeno 
strážit rukopisy jako oko v hla-
vě, byl zdrcen. Nakonec se na 
radu místních bráhmanů sám vypravil za králem. 

Snadno domyslet, jaké překvapení Bihambira 
čekalo, když otevřel bedny s údajným pokladem. 
Místo zlata a šperků v ruce držel vzácné rukopisy 
Šríly Rúpy Gósvámího, Sanátany Gósvámího a dal-
ších vaišnavů z Vrindávanu. Byl to transcendentální 
poklad. Bihambir, jehož srdce pookřálo v kontaktu 

s tímto transcendentální pokladem lásky k Bohu, se 
okamžitě rozhodl knihy vrátit. Mezitím už však Šrí-
nivás došel do města. Bihambir mu okamžitě vyslal 

svou osobní stráž v ústrety. Král padl Šríniváso-
vi k nohám a prosil ho o odpuštění. Okamžitě 

mu předal rukopisy a s nimi i vzácné dary. 
 Šrínivása se stal Bi-

hambirovým hos-
tem několik dnů. 

O pár let později 
byl Bihambir zasvě-

cen Džívou Gósvámím 
ve Vrindávanu a dostal 

jméno Čaitanja dás. Vzdal 
se islámského stylu života i lou-

pežnictví. 
O několik let později Šrínivás za-

světil jeho ženu a syna, prince Dharí 
Hambíra. Malla se stala prvním gaudíja 

vaišnavským královstvím v Indii. Všichni 
obyvatelé museli přísně dodržovat pravidla 

vaišnavské kultury. Jezení masa, 
nedovolený sex, intoxikace a ha-
zardní hry byly zakázány. Obyva-
telé chodili pravidelně v půl čtvrté 
ráno na mangala árati uctívat Bož-
ství Pána Krišny. 

Bihambir dokonce zavedl jakousi mravnostní po-
licii, která nezřídka vykazovala z města opilce, smil-
níky a podvodníky. Věhlas zbožného Višnupuru 
od města odvrátil pozdější pustošení armád Au-
ranghzeba, moghulského císaře, který bez milosti 
bořil hinduistické chrámy, násilně konvertoval hin-
duisty na muslimy a ničil jejich uctívaná Božstva.

Výprava s rukopisy áčárjů dorazila do Navadví-
pu, kde je přivítala Šrímatí Džáhnavá Déví. Knihy 
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gósvámích z Vrindávanu po dlouhých měsících ko-
nečně dorazily na místo určení. Šrímatí Džáhnavá 
Déví nechala knihy vybalit a s velkou úctou jim byl 
věnován obřad áratika, jaký se věnuje Božstvům. 

Džáhnavá Déví najala písaře, velké učence 
a bráhmany, kteří se jali knihy opisovat pro jejich 
distribuci do chrámových knihoven v Bengálsku 
a v Orisse. Rukopisy obdržela také významná cent-
ra učenosti v jižní Indii a starobylá védská univerzi-
ta ve Váránasí.

V pozdějších letech svého života se Šrínivás 
oženil a měl několik dětí. Ale velmi záhy odešel do 
ústraní ve Vrindávanu a žil tam jako bábádží. Ni-
kdo neví, kdy opustil tento svět. Jeho samádhi – po-
mníček s ostatky – se nachází ve Vrindávanu. ❧

Chrám Madan Móhan 
ve Višnupuru byl prohlášen 
za součást světového 
kulturního dědictví

Král svého počínaní 
vlivem transcendentálního 
poznání nabytého 
z uloupených knih litoval 
a stal se oddaným
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Drazí oddaní a přátelé 
Krišny, blíží se další roč-
ník festivalu Padajátrá 

a přípravy na něj začínají mít ty 
správné obrátky. Tento ročník 
bude výjimečnější než ty před-
chozí, protože bhakta Prahlád 
objevil, že česká Padajátrá půjde 
v roce 2013 už po dvacáté! 

Pěkná příležitost k oslavě, co 
říkáte? Vypadá to, že se můžete 
těšit na pořádný narozeninový 
festival. Společně můžeme za-
vzpomínat na začátky, oslavit 
velké osobnosti, které stály u zro-
du tohoto putovního festivalu, 
připomenout si všechny veterány 
a nechat zase ožít ty neuvěřitelné 
příběhy, které psala Padajátrá 
v Čechách. Nezapomeneme 
ani na jedny z nejdůležitějších 
protagonistů – na slavné pada-

játrové voly, protože jestli někdo 
na Padajátře vykonává opravdu 
čistou oddanou službu – i když 
v rámci svého druhu těla – pak 
jsou to právě tito čtyřnozí hrdi-
nové. Uznejte sami: kdo z nás by 
dokázal šlapat celou Padajátru od 
začátku až do konce, v horku bez 
čepice proti úpalu, v dešti bez 
deštníku nebo pláštěnky, v zimě 
bez bundy nebo svetru? 

Kdo z nás by dokázal spát 
každou noc venku bez pomyš-
lení na teplo v útulné tělocvičně, 
bez pomyšlení na měkoučkou 
karimatku a hřejivý spacák? Kdo 
z nás by byl schopen obětovat na 
Padajátře svůj život, jako to udě-
lal Ráma v Neumětelích?

Není to náhoda, že píšu právě 
o volech, protože bez nich by Pa-
dajátrá už nikdy nebyla Padaját-

rou. Je to smutná představa, ale 
ne zcela nereálná! Právě v tomto 
období se rozhoduje o tom, jestli 
za pár let budeme mít Padajátru 
se vším všudy, nebo budeme 
chodit po českých silnicích bez 
volů. Díky pochopení vedení far-
my Krišnův Dvůr máme místo, 
kde by následníci Nandy a Dhar-
my (současných úřadujících mi-
strů volského tahu) mohli přijít 
na svět, mohli by vyrůst a dostat 
trénink. S čím už si ale musíme 
poradit sami, je zabezpečit celou 
věc ekonomicky.

Obracím se na všechny čtenáře 
Náma Hatty, kteří mají v srdci 
aspoň kousek místa pro Padajá-
tru, na všechny, kteří chtějí pod-
pořit kázání a na všechny, kteří 
chtějí pomoci s ochranou krav 
a volů: prosím Vás, pokud chcete 
a můžete pomoct, kontaktujte 
co nejdříve – nejlépe ihned – mě 
(Muni Prija dás, tel. 731 445 474, 
mail: muni.prija@gmail.com) 
nebo bhaktu Prahláda (tel. 
737 879 641, mail: bh.prahlad@
gmail.com). Rádi Vás seznámíme 
s podrobnostmi i s možnostmi, 
jak celou věc podpořit.

Pomozte nám dát české Pada-
játře k jejím dvacátým naroze-
ninám opravdu hodnotný dárek 

– novou generaci padajátrových 
volů.

Vaši služebníci z realizačního 
týmu Padajátry. ❧

Hledáte harmonický vztah?Hledáte harmonický vztah?

Adoptujte vola!Adoptujte vola!
Padajátrá 2013Padajátrá 2013

Muni Prija dás Padajátrá
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VZÁCNÍ HOSTÉ
V polovině listopadu nás na 

několik málo dnů navštívil Smita 
Krišna Svámí, který se zastavil ve 
většině českých středisek ISKCO-
Nu a na dva dny přijel rovněž do 
Lužců.

Na přelomu listopadu a prosin-
ce strávil téměř týden v chrámu 
kandidát na sannjásína Lílá 
Šukha prabhu se svým zajíma-
vým seminářem na téma Guru-
ništha neboli neochvějná víra 
v pokyny duchovního mistra. 

Seminář se také zaměřil na po-
kyny Šríly Prabhupády ohledně 
pochopení reality toho, co se 
v tomto světě děje, a na jeho uče-
ní o důležitosti společnosti vaiš-
navů a zpívání Hare Krišna.

Začátkem prosince přijede 
Dánavír Gósvámí, který by kro-
mě své Vjása-púdži v Lutotíně 
měl ještě 6. prosince přednášet 
na pozvání profesora Vojtíška 
na Husitské teologické fakultě 
a možná se objeví i mezi studen-
ty Waldorfského lycea.

CHRÁM V LUŽCÍCH 
NA ISKCON NEWS

Nově zpracovaný profi l 
chrámu v Lužcích se objevil 
na http://news.iskcon.com/no-
de/4701/2012-10-19/temple_pro-
fi le_prague_czech_republic. 
Kromě základních kontaktních 
údajů a jmen Božstev je zde 

POZOR! POZOR! 

20. výročí
instalace Božstev 

Šrí Šrí 
Nitái-Navadvípačandry

v sobotu
16. února 2013

na den zjevení 
Šrí Advaity Áčárji

v chrámu v Lužcích

Už nyní můžete začít medi-
tovat, jak byste chtěli přispět 

k pěkné oslavě dvou desetiletí 
milosti Božstev rozdávané 

do všech stran. 
Určitě si nenechte 

tuto oslavu ujít!

Smita Krišna SvámíSmita Krišna Svámí Dánavír GósvámíDánavír Gósvámí

Džalángí déví dásíaktuálně...
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i krátká historie chrámu, obvyklý 
počet návštěvníků, něco o pravi-
delných harinámech, které jsou 
již pražskou tradicí, či o neméně 
populární restauraci Góvinda. 

GÓVARDHANA PÚDŽA
V polovině listopadu odda-

ní oslavovali zdvižení kopce 
Góvardhana Šrí Krišnou ve 
Vrindávanu. Začali pravidelným 
středečním harinámem, pak po 
Gaura árati a Dámódaráštace 
následovala Góvardhan púdža 
a Góvardhan kathá a závěr oslavy 
patřil lahodnému prasádam.

Několik dní poté byl poněkud 
meditativnější svátek – odchod 
Šríly Prabhupády. Ačkoliv 
Prabhupáda s námi zůstává ve 
svých knihách, jeho osobní spo-
lečnost bude všem těm, co ho za-
žili, i těm druhým, chybět stále.

PRABHUPÁDŮV 
MARATÓN 2011

Výsledky rozdávání knih Šríly 
Prabhupády za loňský prosinec 
odeslalo na adresu World Sankir-

tan Newsletter 179 chrámů. Od-
daní z těchto chrámů a středisek 
rozdali celkem 1,5 miliónu mahá 
velkých knih, 120 tisíc velkých 
knih, 252 tisíc středních knih, 
670 tisíc malých knih a 90 tisíc 
časopisů.

Bezkonkurenčním vítězem 
loňského Prabhupádova marató-
nu se stala Indie se 2 milióny 820 
tisíci body následována Ruskem 
(170 tisíc bodů) a USA (92 tisíc 
bodů).

Nejvíc knih rozdala bhaktin 
Rádhiká (66 tisíc mahá velkých 
knih) spolu s bhaktou Rakéšem 
(60 tisíc mahá velkých knih) 
a Višnu Bhaktou dásem (40 tisíc 
mahá velkých knih), všichni 
z Indie.

Česká republika byla dvacátá 
první se 430 mahá velkými kni-
hami, 4 265 velkými, 50 střední-
mi, 1652 malými a 414 časopisy 
(5 600 bodů). Kolik se asi rozdá 
v České republice pro potěšení 
Šríly Prabhupády letos?

Jen pro zajímavost, od roku 
1965 rozdali oddaní již 487 mi-
liónů kusů literatury o vědomí 
Krišny.

HARE KRIŠNA 
A NÁRODNÍ IDENTITA

V rámci spolupráce na granto-
vém projektu o vztahu národní 
a náboženské identity věřících 
z nových náboženských hnutí 
diskutovali oddaní v Centru pro 
védská studia s Kateřinou Děka-
novskou z Československé církve 
husitské, jednou ze zakladatelek 
Společnosti pro mezináboženský 
dialog.

Přestože oddaní chápou, ale-
spoň teoreticky, že nejsou toto 
tělo, a jsou povzneseni nad 
hmotný koncept ztotožňování 
se s národní či jakoukoliv jinou 

materiální identitou, odnesla si 
tazatelka z téměř dvouhodinové-
ho povídání spoustu zajímavého 
materiálu pro svůj výzkum. Pro 
ní samotnou to bylo, jak na kon-
ci uvedla, velice přínosné, a po 
Gaura-árati, kterého se rovněž 
zúčastnila, obětovala i lampičku 
Panu Dámódarovi. 

PRABHUPÁDŮV 
MARATÓN 2012

Pokud se zapojíte do maratónu, 
zasílejte prosím své výsledky pro 
potěšení Božstev Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandra Patita Páva-
novi prabhuovi na 734 140 960 
nejpozději do 25.12. Výsledky 
se budou obětovat Božstvům na 
sankírtanovém festivalu, který 
proběhne v Lužcích jako tradičně 
několik dnů po Štědrém dnu. 
Přesné datum bude uvedeno na 
webu.

ARCHIV NÁMA-HATTY 
KOMPLETNÍ!

Všech prvních patnáct ročníků 
časopisu Náma-Hatta vydávané-
ho Mezinárodní společností pro 
vědomí Krišny v Čechách může-
te pročítat na:
www.harekrsna-luzce.cz/casopis-
nama-hatta-archiv.
Díky laskavému zapůjčení pečli-
vě vedeného archivu Lómančity 

Šríla Prabhupáda žije ve 
svých knihách dál
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prabhua jsme mohli všechna čís-
la oskenovat a umístit v elektro-
nické podobě k dispozici všem 
zájemcům o čtení tohoto časopi-
su, který provází české oddané již 
od roku 1994. 

K tomu jsme přidali ještě první 
tři čísla českého vydání časopisu 
Zpátky k Bohu, který vydávání 
Náma-Hatty předcházel.

16 LET VAŘENÍ 
S NÁMA-HATTOU

Od prvního čísla Náma-Hatty 
se v ní objevují báječné recepty 
určené k potěšení Šrí Krišny. Za 
tu dobu se  jich tam objevila již 

pěkná řádka. Tyto recepty jsou 
pro všechny zájemce o karmy 
zbavenou kuchyni volně k dispo-
zici na www.harekrsna-luzce.cz/
casopis-nama-hatta-archiv.

Samozřejmě, texty jsou v pů-
vodním stavu tak, jak vycházely, 
takže se můžete setkat i s různý-
mi nepřesnostmi.

Pokud by měl někdo chuť 
přispět na vydání těchto receptů, 
jistě bychom o tuto Náma-Hatta 
kuchařku našli spoustu  zájemců. 
Proto se můžete ozvat na e-mail: 
chram108@gmail.com. V tom 
případě bychom texty zeditovali 
a upravili.

STUDENTSKÁ PRAXE 
V CHRÁMU

Díky osvícenému přístupu 
Waldorfského lycea mohla ab-
solvovat povinnou školní praxi 
studentka této školy bhaktin Ma-
nuela v Centru pro védská studia 
v Lužcích. 

„Je to podobné, jako by chtěla 
jít na praxi do jakékoliv jiné 
církevní organizace,“ uvedla její 
třídní učitelka Lenka Bártíková. 

Manuela se tak seznámila 
s organizační strukturou Centra 
i ISKCONu, s fungováním BBT, 
webových stránek a časopisu, 
jeden den strávila na sankírtanu, 
pomáhala s balením časopisů 
i s výrobou a balením Náma-
Hatta balíčků. 

Věříme, že to není naposledy 
a že k nám budou moci brzy při-
jít na praxi i další studenti. ❧

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

NÁMA HATTA 2013
V rukou máte poslední číslo 

letošní Náma-Hatty. Vychází 
již 16 let. V průběhu času se 
z černobílé cyklostylované po-
doby postupně přenesla na ba-
revnou křídu. Několikrát změ-
nila svůj rozměr, počet stran, 
grafi ku i redaktory. V něčem 
však zůstává stále stejná. Snaží 
se inspirovat oddané a přátele 
Krišny do praktikování du-
chovního života podle pokynů 
Šríly Prabhupády.

Díky sehranému týmu odda-
ných, z nichž k nejdůležitějším 
patří Madhu Pandit dás se 
svou ženou Kasturí Maňdžarí 
déví dásí, Hémalatá Th ákurání 
déví dásí a Rása Bihárí déví 
dásí, se nám milostí Krišny 
a našich duchovních mistrů 
daří vydávat Náma-Hattu pra-
videlně a bez nějakých závaž-
nějších problémů.

V současné době zasíláme 
časopis na 135 adres a dalších 
několik desítek kusů se rozdá 
v restauraci Góvinda nebo pří-

mo na ulici během harinámů 
či na sankírtanu.

Bez věrných a stálých od-
běratelů Náma-Hatty (řada z 
nich má doma všechna čísla od 
prvního ročníku) by byl tento 
hladký chod časopisu, který 
nyní zažíváme, jen těžko mysli-
telný. Proto Vás prosím, abyste 
přispěli na vydávání tohoto 
časopisu i na příští rok. Výše 
příspěvku zůstává stále stejná, 
tedy alespoň 300 Kč, které pro-
sím zašlete na adresu redakce 
nebo na účet chrámu. Můžete 
samozřejmě zaslat i mnohem 
víc, záleží jen na vašich mož-
nostech a chuti.

Doufám, že Náma-Hatta 
spolu s Vámi, jejími čtenáři, 
šťastně přežije „konec světa“ 
a v novém roce se opět objeví 
ve vaší schránce.

Díky!

Vaše služebnice
Džalángí déví dásí

Úplně první číslo 
časopisu Náma Hatta 

vydané v září 1994
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„Naprosto dokonalý návrh pro někoho, kdo si to 
vůbec nezaslouží,“ pomyslel jsem si a na tváři se mi 
objevil úsměv, protože to mě napadlo jako úplně 
první věc, když mi bylo představeno vědomí Krišny 
jedním z Jeho společníků. Před tímto setkáním mě 
navštěvovali křesťanští a katoličtí kněží, kteří se 
mnou zcela souhlasili v tom, že půjdu do pekla a že 
přišli proto, aby se pomodlili za mou duši a co nej-
víc mi tuto cestu zpříjemnili.

Se vší úctou jsem musel vlídně odmítat jejich na-
bídku s tím, že tady je cena, kterou musím zaplatit, 
a že ji musím zaplatit celou. Ptal jsem se jich, jestli 
vědí, že jsou určité chirurgické zákroky, které se 
provádějí za plného vědomí. 

„Cokoliv má pro mě Bůh nachystáno, chci být 
u toho při plném vědomí. Vaše modlitby jsou jako 
silná anestetika, ale tohle je něco, čím si potřebuji 
projít a zažít naplno.“

Nevím, proč jsem jim to říkal, ale když byli pryč, 
došlo mi, že jsem ve skutečnosti přesvědčil sám 
sebe, že ať už má přijít cokoli, právě jsem podepsal 
smlouvu se světem bolesti. Chci tím říct, že tady 
byla také šance, že do pekla nepůjdu, a v tomto pří-
padě bude muset má duše podstoupit duchovní ob-
novný chirurgický zásah, a na něco takového musíš 
být nejspíš pořádně vzhůru.

Potom se to stalo. Seděl jsem ve své cele a cítil 
jsem, že teď prožívám svou nejtemnější hodinu, 
a dalo by se říct, že to byla taková chvíle, kdy lidé, 
dokonce i když se předtím nikdy nemodlili, věděli, 
že to je přesně hodina, kdy mají začít. Věřte mi, přál 
bych si, abych vám mohl říct, že jsem padl na kole-
na a začal se modlit a pokoj zaplavila záře. Nezačal 

jsem se modlit ani jsem nic neviděl. Má nejtemnější 
hodina se proměnila na nejtemnější den.

Během té doby jsem začal přemýšlet o svém 
životě. Vzpomínal jsem, jak jsem jako malý kluk 
seděl na klíně Boba Marleyho a poslouchal, jak 
káže cestu rastafariánů. Vzpomínal jsem na dobu, 
kdy jsem v kostele ministroval a jak mě vyhodili, 
protože jsem vypil všechno víno, které se používá 
při mši. Vzpomněl jsem si, jak jsem byl na střední 
škole zvolen předsedou třídy a přemýšlel o době, 
kdy jsem cestoval po světě s armádou, a se smut-
kem jsem přemítal nad tím, kdy jsem sklouzl na 
druhou stranu a padl dolů, a nad časem, který jsem 
tam dole strávil.

Začal jsem s uměním toho, jak se zvednout na-
horu, a zvedal jsem se rychleji, než jsem padal dolů. 
Říká se, že se mockrát stalo, že se šel někdo opilý 
koupat a utopil se proto, že si myslel, že plave vzhů-
ru k hladině, ale ve skutečnosti mířil ke dnu. Takhle 
jsem žil svůj život, a když jsem konečně narazil na 
dno, má duše byla vážně zraněná. Člověk se z něče-
ho takového nedostane jen tak.

Víš, jak někomu řekneš, že tvá duše krvácí? Za-
tímco jsem prožíval temnotu ve své cele, zaslechl 
jsem hlas. Řekl: „Připravte se, máte návštěvu.“ Když 
mě vedli v doprovodu halou, zahlédl jsem nějakého 
muže. Podíval jsem se na něho pěkně drsně a usou-

Svaté Svaté 
vězenívězení
Ardžuna – dříve Aaron
(vyprávění Ardžuny)

Bhakti Márg Svámí, právě zasvěcený 
vězeň Ardžuna a Akhilánanda 

Čandramauli Svámí kázání
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dil jsem, že není ani kněz, ani právník, a říkal jsem 
si, jestli náhodou není doktor. Když si na to teď 
vzpomenu, musím se smát, protože teď vím, že byl 
všechno to, co mě napadlo, a ještě něco k tomu.

Jmenoval se Akhilánanda. I když jsem toho muže 
nikdy předtím neviděl, přátelil jsem se na střední 
škole s jeho dcerou Džáhnaví. Díky této skutečnosti 
jsem mu popřál trochu času, přestože jsem neměl 
v úmyslu nechat svou temnotu čekat. Vyrazilo mi 
dech, když mi vysvětloval, že měl nedávno srdeční 
záchvat a že musel podstoupit operaci. Mám za to, 
že jsem na něho křičel, když jsem se ho ptal, proč 
je tady.

Vím, že jsem prohrál, protože jsem se na něho 
usmál nazpátek a řekl „dobrá“, protože jsem zou-
fale potřeboval pomoc. Zdálo se mi, že uplynul 
celý život od doby, kdy jsem se předtím na někoho 
naposledy usmál, a ta temnota začala pomalu vy-
bledat. A až na druhé návštěvě mi začal vysvětlovat 
důvěrné podrobnosti Bhagavad-gíty.

To byla ta nejšílenější věc, protože jsem nemohl 
najít nic, čím bych mohl zpochybnit to, co mi říká. 
Bylo to, jako by mi lékař vysvětloval, co je třeba 

udělat před vstupem na operační sál. Jednoho dne 
jsem se zeptal, jakou mám naději. Nemyslím si, že 
dokud si to nepřečte, že se někdy dozví, co jsem 
tím myslel. Už to bude pět let a temnota se dosud 
nevrátila.

Bhakti Márg Svámí přiletěl z Kanady, aby vedl 
Akhilánandu v duchovní operaci na mé duši, a já 
nemohu začít vysvětlovat, jak vzhůru jsem byl bě-
hem té procedury. Operace byla zcela úspěšná – kr-
vácení se zastavilo. 

Doktoři mi nakázali, abych už některé věci nikdy 
nedělal. Nesmím jíst maso. Moje duše to v sobě ne-
udrží. Nesmím nikdy hrát hazardní hry nebo se vě-
novat nedovolenému sexu, protože tam na mě čeká 
temnota. Nemohu užívat omamné látky, protože 
to je chemická válka vůči systému a má duše začne 
opět krvácet.

Jmenuji se Ardžuna dása a toto je popis, jak Pán 
Krišna operací uzdravil mou duši a srdce a stvořil 
bojovníka svého světla. Operací bylo samozřejmě 
zasvěcení do společnosti pro „Jeho“ vědomí (vědo-
mí Krišny) a chtěl bych poděkovat všem mým du-
chovním bratrům a sestrám v naší rozsáhlé rodině. 
Vězte, že jsem vám k službám.

Vyprávění Bhakti Márg Svámího
o Ardžunovi

Skutečné zásluhy za Ardžunův pokrok má Akhi-
lánanda. Je to Akhilánanda, kdo ho pravidelně na-
vštěvuje a vede ho osobním stykem. Dělá úžasnou 
práci. 

I když je Ardžuna za mřížemi, nic mu nemůže 
bránit v dělání duchovního pokroku, pokud bude 
naslouchat svým dvěma dobrodincům, Akhilánan-
dovi a mně.

Ardžuna je přirozený vůdce. Jeho spoluvězni mu 
naslouchají. Má charisma a morální zásady, díky 
čemuž k němu lidé vzhlíží a naslouchají mu. Bude 
podstupovat svůj trest ještě několik dalších let. 
Myslím, že ho to posílí.

Když byli Pánduovci třináct let ve vyhnanství, 
byly jim odepřeny radosti normálního života, ale 
jejich trpělivost, odříkání a vytrvalost jim pomohly 
rozvinout duchovní a tělesnou odolnost.

Pokud Ardžuna využije své sádhany a bude na-
dále učit své přátele tuto fi lozofi i v těchto natěsno 
sdílených prostorách, jistě získá Krišnovu přízeň.

Očekávám, že se mu to podaří.

Šríla Prabhupáda přišel, 
aby nás všechny osvobodil z vězení 

vytvořeného naší iluzí 
hmotného smyslového požitku 

a hříšných činností
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Vyprávění Akhilánandy 
o Ardžunově zasvěcení

Brzy nás odvedli přes malý dvůr do návštěvních 
prostor a dali nám uzavřenou místnost s proskle-
nými zdmi hned stranou větší místnosti, kde seděly 
všechny ostatní návštěvy se svými příbuznými 
a přáteli. Aaron dorazil v modré kurtě a s pytlíkem 
na džapu, který dostal poštou. Velice pozorně vzdal 
poklony Bhakti Márg Svámímu, který recitoval 
sanskritské verše. S úctou ho přivítal a nasadil si 
květinovou girlandu, kterou na sobě předtím měl 
Bhakti Márg Svámí. Namaloval jsem Aaronovi na 
čelo jílový tilak za recitace patřičné mantry „Óm 
Kéšavája namahá.“

Po krátkém neformálním hovoru Bhakti Márg 
Svámí řekl, že bychom měli začít se zasvěcovacím 
obřadem. Jelikož nám nebylo dovoleno vykonat 
tradiční ohňovou oběť, vysvětlil Bhakti Márg 
Svámí postup a význam přijetí zasvěcení. Aaron 
soustředěně naslouchal a nakonec byl požádán, aby 
odříkal čtyři zákazy, které musí zasvěcený oddaný 
striktně dodržovat – žádné jedení masa, žádné 
hazardování, žádná intoxikace a žádný nedovolený 
sex. Aaron také zopakoval slib zpívat každý den 
nejméně šestnáct kol Hare Krišna mahá-mantry 
a také svědomitě číst knihy Šríly Prabhupády.

Bhakti Márg Svámí potom zpíval na novém rů-
ženci, který pak dal Aaronovi. Potom Bhakti Márg 
Svámí řekl: „Je čas dát bhaktovi Aaronovi jeho nové 
duchovní jméno.“ Věděl jsem, že Aarona velice zají-
malo, jak se bude jmenovat, a že byl z toho i trochu 
nervózní. A tak když se Bhakti Márg Svámí naklo-
nil dopředu, podal mu nový růženec a řekl, „Tvé 
duchovní jméno je Ardžuna,“ Aaron sepjal ruce 
s velkou radostí a úžasem.

Podíval se na mě s dojetím a s uznáním, že Pán 
Krišna opět vyplnil všechny jeho touhy! Šťastně 
jsme se podělili o mléčnou sladkost (burfi ), která 
byla předtím s láskou nabídnuta Krišnovi, a potom 
jsme se pohroužili do společného zpívání: „Hare 
Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare/ 
Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare.“

To bylo znamení, že obřad je u konce, a my jsme 
vyšli ven z té malé společenské místnosti, abychom 
se společně vyfotili. Důstojníci a ostatní návštěvníci 
se zdáli potěšení z tak nezvyklé podívané na Hare 
Krišna oddané, kteří na sobě mají vlnící se barev-
ná roucha, květinové girlandy a tilak na takovém 

místě, jako jsou návštěvní prostory Trumbullského 
nápravného zařízení. Byli jsme také velice šťastní, 
když jsme viděli upřímnou duši získat milost Pána 
Čaitanji Maháprabhua a Šríly Prabhupády.

Bhakti Márg Svámí a já jsme se s Ardžunou 
srdečně rozloučili. Jen neradi jsme se od sebe odlu-
čovali, ještě stále jsme pociťovali blaženost vědomí 
Krišny a společnost oddaných Krišny. Ardžuna dás 
mi později napsal, že po celém areálu Trumbullské-
ho nápravného zařízení se mluvilo o tom, co se zde 
odehrálo, a že zažíval novou vlnu zájmu o vědomí 
Krišny.

Bhakti Márg Svámí a já jsme přemítali o všem, co 
se dnes přihodilo, a připomněli jsme si, jak Šríla 
Prabhupáda přišel, aby nás všechny osvobodil z vě-
zení vytvořeného naší iluzí hmotného smyslového 
požitku a hříšných činností. Oba jsme se cítili 
velice šťastní, že máme nového oddaného Krišny, 
se kterým se můžeme sdružovat a podporovat ho 
v tom, aby od nynějška neustále vzpomínal na Kriš-
nu a nikdy na Něho nezapomněl.

Z knihy Svaté vězení, svoboda za mřížemi od 
Čandramauli Svámího; Holy Jail, Freedom within 
Captivity. ❧
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Životopis amerického svámího

Cesta domů

Les milosti

Uplynulo jen pár 

dnů, když na mě 

několik žáků Šríly 

Prabhupády začalo 

tlačit, abych se 

odevzdal. „To 

pro tebe není 

dobré, abys žil ve 

Vrindávanu,“ říkali. 

„Měl by ses připojit 

k našemu hnutí 

a cestovat s námi.“ 

Ačkoliv jsem byl na podobný 
nátlak zvyklý, netěšilo mě to. 
Pokud jsem se měl někdy ode-
vzdat nějakému učiteli, chtěl 
jsem, abych to udělal celým 
svým srdcem, aby to rozhodnutí 
vycházelo z hluboké víry a inspi-
race, a nikoliv na základě něčího 
naléhání.

Jedno odpoledne jsem spěchal 
do zahrady, kde měl mluvit Šrí-
la Prabhupáda, ale přišel jsem 
pozdě. Ocitl jsem se uprostřed 
pasoucích se krav. 

Listnaté stromy byly plné 
zpívajících ptáků a na hřejivém 
zimním slunci se shromáždil 
dav místních Vradžabásích. Šríla 
Prabhupáda byl právě na odcho-
du a cestu lemovaly stovky lidí, 
kteří se mu na výraz úcty přišli 
poklonit. Já jsem byl mezi nimi. 

Když jsem zvedal hlavu z pís-
čité země, stály jen kousek přede 
mnou jeho nohy, oblečené v jed-
noduchých plátěných pantofl ích. 
Kleče na kolenou jsem vzhlédl 
a hleděl jsem mu do tváře. Byl 
vážný.

„Jak dlouho žiješ ve Vrindáva-
nu?“ zeptal se.

V mysli jsem se začal ošívat, 
bál jsem se, že mi také vynadá 
za to, že tu žiji. Odpověděl jsem: 

„Asi šest měsíců, Šrílo Prabhu-
pádo.“

Jeho obrovské oči upřeně po-
hlédly do mých. Bylo to, jako by 
nic kromě toho pohledu neexis-
tovalo. Cítil jsem, že o mně ví 
všechno – o mých přednostech 
i slabinách, dobrých vlastnostech 
i nedostatcích, všechno, po čem 
jsem toužil, i vše, oč jsem se 
modlil, abych se toho zbavil. 

Neměl jsem slov. Takhle uběh-
la asi minuta. Potom před mýma 
očima jeho tvář rozkvetla do 
širokého úsměvu. „Velmi dobře,“ 
řekl a pohladil mě s láskou po 
hlavě. „Vrindávan je tak úžasné 
místo.“

V jeho pohledu a v této z nej-
kratších výměn jsem pocítil lásku 
věčného přítele, laskavého rodiče 
a Boha. Pomalu se otočil a od-
kráčel pryč s dřevěnou hůlkou 
na každém kroku ťukající o zem. 
Zavřel jsem oči a přemýšlel jsem.

Je tak zaměstnaným člověkem, 
s desítkami tisíci lidí po celém 
světě čekajícími na jediný oka-
mžik jeho času. Proč se tady u mě 
zastavil? Já mu nemám co nabíd-
nout, jsem jen nikdo bez jediné 
vindry, který spí pod stromem.

Toto malé gesto na mě mělo 
hluboký vliv, mnohem větší než 
spousty zázraků, kterých jsem 
byl svědkem. 

Ten vliv jsem ani neuměl 
vysvětlit, ani jsem ho nechápal. 
Možná, myslel jsem si, zázrak 

Rádhánáth Svámíromán
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bytí nástrojem laskavosti je tím 
nejmocnějším ze všech.

Po nějakou dobu mě trápila 
zásadní fi lozofi cká pochyba, 
zda je Bůh v konečném smyslu 
osobní, nebo neosobní. Na jedné 
straně jsem slyšel některé jógíny 
a fi lozofy prohlašovat, že Bůh je 
nakonec neosobní a beztvarý, ale 
že přijímá dočasnou hmotnou 
podobu jako avatár, když sestu-
puje do tohoto světa ve prospěch 
všech živých bytostí. 

Po dokončení svého poslání 
opět vstupuje do svého beztvaré-
ho bytí. Všechna podoba a osob-
nost je podle impersonalistů 
dočasným produktem hmotné 
iluze. 

V konečném stádiu osvobo-
zení ztrácí duše svou dočasnou 
identitu a stává se jedním s Bo-
hem, splývá s všeprostupující 
duchovní existencí.

Na druhé straně jsem slyšel 
jiné jógíny a fi lozofy prohlašovat, 
že Bůh je Nejvyšší Osoba, že Jeho 
duchovní podoba je věčná, plná 

poznání a blaženosti. V čase 
osvobození duše vstupuje do 
království Boha, kde věčně slouží 
překrásné Osobnosti Božství 
s čistou láskou.

Často jsem uvažoval nad tímto 
zjevným rozporem.

Jak mohou mít obě strany prav-
du? Bůh musí být v konečném 
smyslu buď jedno, nebo druhé. 
Musí být nakonec buď neosobní, 
nebo osobní. 

Z úcty k mým milovaným uči-
telům pro mě bylo obtížné myslet 
si, že někteří z nich se mýlí. 

Někteří napadali opačný ná-
zor, zatímco druzí se zdržovali 
dohadů tím, že celou věc udržo-
vali v nejasnosti. Zjistil jsem, že 
mnoho duchovních učení si je 
podobných, dokud nedojde k to-
muto bodu.

O jaký cíl bych měl usilovat? 
Lámal jsem si hlavu. Měl bych se 
snažit překonat duality, abych se 
stal jedním s neosobním, beztva-
rým Bohem? Nebo bych se měl 
pokusit očistit své srdce, abych 
sloužil osobnímu Pánu s nepodmí-
něnou láskou v Jeho věčném sídle?

Kdo je ale tento úžasný muž? Divil jsem se. 
Jaký je jako osoba?

Ve společnosti 
vrindávanských oddaných
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Jednoho odpoledne se jeden 
host zeptal Šríly Prabhupády 
přesně na tuto otázku. „Je Bůh 
beztvarý a neosobní, nebo má 
podobu a osobnost?“ Švitoření 
ptáků, vřeštění opic a troubení 
rikš v dálce bylo utišeno očeká-
váním v mém srdci. Usadil jsem 
se s pozorností, dychtivý naslou-
chat odpovědi. Šríla Prabhupáda 
se pomalu natáhl dopředu, s na-
prosto uvolněnou tváří a plnými 
rty staženými dolů v koutcích. 
Seděl se zkříženýma nohama na 
podlaze, lokty odpočívaly na níz-
kém stolku před ním a dlaně měl 
sevřené pod bradou. S vážným 
pohledem citoval z Véd a vysvět-
loval: „Musíme nejdříve rozumět 
nepochopitelné povaze Boha. 
Nejvyšší Pán je zároveň osobní 
i neosobní. Je věčnou pravdou, že 
On je zároveň beztvarý a že má 
věčnou, blaženou podobu.“

Cítil jsem, jak mou hruď za-
plavuje vřelý pocit míru. Šríla 
Prabhupáda vztyčil ukazováček. 

„Pánova neosobní, všeprostupu-
jící energie se nazývá Brahman. 
A Bhagaván  je osobní podoba 
Boha, který je zdrojem energií 

a nikdy nepodléhá iluzi. Vezmě-
te si například slunce. Podoba 
slunce jako planety a beztvaré 
sluneční světlo nemůže být nikdy 
odděleno, jelikož existují spolu 
zároveň. Jsou různými aspekty 
slunce. Podobně existují dvě 
různé školy transcendentalistů, 
kteří se zaměřují na různé aspek-
ty jedné pravdy. Impersonalisté 
se snaží dosáhnout osvobození 
v Pánově neosobním beztvarém 
světle, zatímco personalisté usi-
lují o věčnou láskyplnou službu 
Pánově všepřitažlivé podobě. 
Není zde žádný rozpor.

Podobně, duše jako nedílná 
část Pána je s Pánem zároveň to-
tožná a odlišná. Kvalitativně jsme 
s Pánem totožní, jsme věční, plní 
poznání a plní blaženosti. Ale 
kvantitativně jsme vždy jen část, 
stejně jako je sluneční paprsek 
vždy jen nepatrnou částečkou 
slunce, a přesto má stejné vlast-
nosti jako slunce. My jsme s Bo-
hem totožní a zároveň od Něho 
odlišní. Bůh je nezávislý vládce, 
ale když duše zneužívá svou Bo-
hem danou nezávislost, zapomí-
ná na svůj vztah s Pánem a padá 
do iluze a následkem toho trpí.“

Prabhupáda ve Vrindávanu

Možná, 
myslel jsem si, 

zázrak bytí 
nástrojem 

laskavosti je tím 
nejmocnějším 

ze všech.
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Opřel se zpět o zeď, jemně 
naklonil hlavu a zadíval se mi 
přímo do očí: „Tyto dvě školy, 
impersonalismus a personalis-
mus, se obě vztahují k různým 
aspektům jednoho Boha.“ Po-
kračoval dál s vysvětlováním, jak 
Krišna, Jeho podoba, vlastnosti, 
osobnost a sídlo jsou neomezené, 
a že všechna pravá náboženství 
světa uctívají stejného jednoho 
Boha, který se jednoduše vyje-
voval v různých dobách různým 
způsobem.

Jak úžasné. Těmito jednodu-
chými a inteligentními slovy Šríla 
Prabhupáda uvedl v soulad dva 
zdánlivě protichůdné pohledy. 
Jak jsem mu naslouchal, 
v očích mi vyhrkly slzy vdě-
ku. Ano, teď to všechno dává 
mnohem větší smysl, po-
myslel jsem si. Dilema, kte-
ré mátlo můj pokrok, bylo 
teď zcela odstraněno. Po 
tváři se mi roztáhl spontán-
ní radostný úsměv. Prabhu-
páda se na mě usmál také, 
moudře a klidně.

Jeden host se ho zeptal: 
„Jste guru celého světa?“

Prabhupáda pokorně 
sklonil hlavu a pohlédl do 

podlahy. „Já jsem služebníkem 
každého,“ řekl. „To je vše.“

V této výměně jsem spatřoval 
zvláštní kouzlo. Šríla Prabhupáda 
byl tak neokázalý, tak uvolněný 
a pohodlně se cítící ve všem, co 
dělal a říkal. 

Vzpomněl jsem si na pokoru 
drahého Ghanašjáma, který žil 
na chodbě před skříní padesát 
let. Šríla Prabhupáda byl znalý 
učenec, výřečný mluvčí a mocný 
jógín, který založil celosvětovou 
společnost s tisíci následovníků. 
Každý den za ním chodili s po-
ctami významní činitelé. 

Přesto tu byl přítomný ten při-
rozený duch pokory – „Já jsem 

malý. Bůh je vše.“ Tato pokora 
ho paradoxně  zplnomocňovala 
neomezenou důvěrou a odhod-
láním.

Po setkání jsem se postavil 
a nabídl Šrílovi Prabhupádovi 
růži. Přivoněl si k ní a vlídně se 
uklonil hlavou. 

Odešel jsem z domu a nad-
šeně jsem kráčel zpět k Jamuně. 
Prabhupádova slova rozsekala tu 
záhadu personalismu a imperso-
nalismu na kusy. A tolika mnoha 
jinými způsoby na mě tak hlubo-
ce zapůsobil. 

Kdo je ale tento úžasný muž? 
Divil jsem se. Jaký je jako 
osoba? ❧

„Musíme 
nejdříve rozumět 

nepochopitelné 
povaze Boha. 

Nejvyšší Pán je 
zároveň osobní 

i neosobní. Je věčnou 
pravdou, že On je 
zároveň beztvarý 

a že má věčnou, 
blaženou podobu.“
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O dharmě...O dharmě...
Přednáška ze Šrímad Bhágavatamu 3.14.40, Praha, 26. června 2009

Omlouvám se, že takhle brzo ráno začínám 
o problémech. Ale co můžeme dělat, když 
tady je verš, který hovoří o tom, že budou 

zabíjet ubohé bezúhonné živé bytosti, mučit ženy 
a vyvolávat zlobu velkých duší. A já vezmu ten verš 
a podržím vám ho všem jako zrcadlo. A jak se vidí-
me v tom zrcadle? Jsme osvobozeni od všech těchto 
věcí? Nejsem o tom tak přesvědčen.

Neuběhne téměř ani den, abychom neslyšeli 
o nějakém rozbitém vztahu. Nebo o někom, kdo 
začne nějaký vztah, který není správný. Například 
s manželkou či manželem někoho jiného, a tak dále. 
Na počátku ISKCONu Šríla Prabhupáda osobně 
dělal svatby. Po nějaké době viděl, že oddaní nebyli 
dostatečně vážní v dodržování těchto slibů. A po-
tom tím byl Prabhupáda znechucený. Přesně toto 
slovo – znechucený – použil. To je velice tvrdé slo-
vo. Nevím, jak to zní v češtině, ale v angličtině to je 
velice ostré slovo. A když je Prabhupáda znechucen 
vašimi činnostmi, tak to není dobré. Já bych se ne-
cítil moc dobře. Musíme o tom opravdu přemýšlet. 
Protože vím, že když o tom dnes ráno hovořím, ne-
mluvím teoreticky. Hovořím o tom, co se děje.

Abych řekl pravdu, tak jsem přemýšlel o tom, že 
bych měl dát lekci na toto téma následování dhar-
my. Opravdu cítím, že bychom to měli brát vážně. 
Protože jinak to bude špatné. Zkazíme si příležitost 
vrátit se zpět k Bohu. Ano, v tomto hnutí máme 
různé ášramy. A když správně přijmete útočiště 
v tom určitém ášramu, tak vaše možnost vrátit se 
zpět k Bohu bude otevřená. Ale musíme pochopit, 
že toto není nějaký trh svateb. Po každém festivalu 
se nějací oddaní rozhodnou, že se chtějí vzít. Dnes 

ráno také. Jen jsem se rychle podíval na mail a ně-
jaká osoba z festivalu si myslí, že nějaká jiná osoba 
z festivalu by mohla být ta pravá pro manželství. To 
se může stát. Lidé se setkávají, to je fakt. Zvláště fes-
tivaly jsou určeny k setkání. Ale ne k tomuto druhu 
setkání. To nebyl původní plán. To bychom měli 
vědět. Původním cílem festivalu bylo, abychom šli 
hlouběji do našeho vědomí Krišny.

Ve Vrindávanu se na střeše guest housu odehrává 
spousta tajných setkání. Všichni vedoucí chrámu to 
vědí. To se děje už roky. Nevím, co je na tom místě 
tak romantického, ale tak nějak se pro to používá. 
Já to zde nepropaguji. Ba právě naopak. Opravdu se 
to děje v Krišna Balarám Mandiru.

Jinými slovy, musíme jednat trochu více v kvalitě 
dobra. Ne tolik v kvalitě vášně. Kvalita vášně zna-
mená: „Vidím to! Musím to mít! Co můžu dělat? 
Viděl jsem to. Teď to musím mít. Viděl jsem to 
a upoutalo to mou mysl, tak co mohu dělat?“ Kva-
lita vášně. Nyní se podívejme, co když se stejná věc 
stane v kvalitě dobra? „Viděl jsem to a cítil jsem 
se přitahován.“ „Bylo to prospěšné?“ „Možná ne.“ 

„Tak se toho vzdám.“ To je kvalita dobra. V kvalitě 
dobra jsou mysl a smysly také přitahovány k jejich 
objektům. Ale není to pak automaticky: „Tak to 
musím mít!“ Tam pak přijde otázka: „Je to prospěš-
né, nebo to není prospěšné?“ A prospěšné znamená 
pro návrat zpět k Bohu. A v našem životě se na vše 
musíme takto dívat. Cokoliv děláme, musí být pro-
spěšné pro návrat zpátky k Bohu. Jinak to nedělejte! 
Je to velice riskantní.

Nakonec jsme přišli do tohoto hnutí. Po tolika 
životech jsme získali tuto příležitost vrátit se zpět 
k Bohu. A pak v okamžiku vášně uděláme něco 
hloupého, co to vše zkazí. To je v podstatě to, co se 
děje tady v případě Diti a Kašjapy. Oni zapomněli 
na zásady kvality dobra. Vstoupila vášeň. Vymklo 
se to z rukou. Ajaj. A výsledky také. Takhle to je. 
Bylo to v jiné juze, takže jejich děti byli velcí mocní 
démoni. V Kali-juze dostanete jen malé démony. 

V tomto třetím zpěvu se pojednává 
o základním elementu v duchovním 
životě.  Pojednává o našem sklonu 
porušovat zákony dharmy. 
A to je ve skutečnosti velký problém. 

Kadamba Kánana Svámípřednáška
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To je vše. Ale dost problémů. Co děláme? Musíme 
být velice vědomí. Kvalita dobra znamená přemýš-
livost. Přemýšlíme, než něco uděláme. To je jedno 
pravidlo v duchovním životě, nikdy bychom neměli 
udělat krok zpět. Cokoliv děláme, musí být krokem 
vpřed. To je ve skutečnosti velká zásada v duchov-
ním životě. Měl by to být náš plán. Měli bychom jít 
jen dopředu, ne dozadu.

Když něco děláme ve vášni, tak nevidíme vý-
sledky. Je to příliš rychlé. Možná nemáme dostatek 
poznání, abychom pochopili následky. Nemůžeme 
vidět výsledky naší karmy. Když děláte hříšné čin-
nosti, víte, že dostanete hříšné reakce, ale nevíte 
přesně jaké. My to nemůžeme vidět. A mysl nám 
říká: „Neboj se, to není tak hrozné.“ Ale Šríla 
Prabhupáda tím byl znechucen. A řekl: „Já už ne-
chci mít nikdy nic společného se svatbami.“ Tak to 
je veliké neštěstí.

Prosím přemýšlejte o důležitosti následování 
dharmy. Meditujte o tom každý den. Dělal jsem to 
a dělám to také. Musíme to dělat, protože nechce-
me promarnit tuto příležitost k návratu k Bohu. 
O tom teď přemýšlím, když vidím a slyším všechny 
tyto příběhy. Ten s tamtou. Tamta s tímhle a tak dál. 
Když se v ISKCONu setkám s nějakým oddaným, 
který je grihasta, tak je tady otázka, které se bojím: 

„Jak se má tvoje žena?“ Radši se neptat, protože 
nikdy nevíte, která to je. Někdy se s někým opět 
setkám a jsem zmatený. Přemýšlím, měl už tuhle 
manželku, nebo to je nová? Takhle to opravdu je. 
Takže jsem velice opatrný, nemluvím o ničem, co je 
příliš dávno, protože ona tam možná nebyla. Abych 
se vyhnul trapným situacím.

Myslím, že částí toho problému je, že dostatečně 
nepřemýšlíme, co děláme v tomto hnutí. Třeba 
jsme jen měli rádi vůni halvy a určitý druh hudby. 
Možná jsme jen následovali vůni prasádam a vešli 
do dveří a najednou jste částí hnutí. Možná jsme se 
nikdy sami sebe nezeptali: „Co tady vlastně dělám?“ 
Ale někdy lidé říkají, takto to není. Moje city jsou 
ale příliš silné. 

Moje odpověď tedy je: „Potom po celou dobu 
byla ve tvé duchovní praxi tvá disciplína příliš 
slabá.“ Protože my máme systém disciplíny. To je, 
proč je doporučeno každý den vstávat brzy ráno ve 
stejnou dobu. Proč jsou dokonce i verše o studené 
sprše. Slyšel jsem o tom, že Mahádjuti prabhu dával 
lekci, kde citoval, že i v zimě se máme osprchovat 
studenou vodou. A oni se ho ptali, jestli se sprchuje 

studenou. Tak jenom jestli chcete vědět, tak já se 
sprchuji studenou vodou.

Neznamená to, že každý se musí sprchovat stu-
denou. To záleží na vašem zdraví. Ale pomáhá to. 
Dává vám to sílu. Je to všechno částí určité disci-
plíny, která nám dává sílu. A něco pro to musíme 
udělat. Protože potom, když přijdou city, musíte 
mít sílu říci ne. Takhle to je. City přijdou. O tom 
není žádná pochybnost. Když muž a žena přijdou 
dohromady, tak se budou přitahovat. Nanv agnih 
pramadá náma – ghrita-kumbha-samah pumán – 
sutám api rahó džahjád – anjadá jávad-artha-krit 
(ŠB 7.12.9) „Žena je přirovnána k ohni a muž k ná-
době s máslem; proto se muž nemá v ústraní stýkat 
ani se svou vlastní dcerou. Má se vyhýbat také 
jiným ženám a stýkat se s nimi jedině kvůli důleži-
tým záležitostem.“ Existuje tento verš, který hovoří 
o ohni a másle, takže ta přitažlivost zde je.

pokračování na straně 30

Když jsou všechny podmínky dobré, 
jsme v oddané službě, máme tilak, korálky 
na krku, džapu a všechno, vše je v pořádku, 

a stejně nejsme spokojení, odříkání mysli 
znamená, že nyní musí být spokojená. 

„Toto je to nejlepší, co dostaneš. 
Nic lepšího nedostaneš.“
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NEKTAR ODDANOSTI
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda
Souhrnná studie 
Bhakti-rasámri-
ta-sindhu neboli 

„nektaru získaného 
z oceánu odda-
nosti“ Šríly Rúpy 
Gósvámího z pera 
Šríly Prabhupády 
patří k základní 
literatuře doporučo-
vané k podrobnému 
a soustavnému 
studiu k pochopení 
vědy o oddanosti – 
bhakti jógy, která je 
vznešenou a jedno-
duchou cestou k dosažení 
Nejvyšší Osobnosti Božství.
Cena: 130 Kč

KRIŠNA
Šrí Šrímad A.Č. 
Bhaktivédanta Svámí 
Prabhupáda
Zábavy Krišny jsou 
nejen vzrušující, 
okouzlující a zá-
bavné, ale také plné 
hluboké moudrosti, 
fi lozofi e a duchovní-
ho porozumění. 

Každý, kdo si vyšetří trochu 
času na čtení této ojedinělé 
knihy, bude překvapen, jak vel-
ký má význam pro současnou 
společnost s jejími problémy.
Cena prvního a druhého dílu 
dohromady 200 Kč 

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

ŠRÍMAD-BHÁGAVATAM
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda
Naleznete v něm nepřeberné množství informací o téměř 
všech aspektech indické védské civilizace. Studenti literatury 
v něm odhalí mistrovské dílo vznešené poezie. 
Zájemcům o psychologii nabízí pozoruhodné pohledy na 

povahu vědomí 
a lidské chování 
a hledačům du-
chovní podstaty 
dává vedení k po-
znání vlastního já 
a realizaci Absolut-
ní Pravdy.
Ceny jednotlivých 
zpěvů od 130 do 
300 Kč.

ČAITANJA-ČARITÁMRITA
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda
Životopis Šrí Čaitanji Maháprabhua – fi lozofa, svět-
ce, duchovního učitele, mystika a božské inkarnace, 
který započal velké společenské a náboženské hnutí 
v Indii šestnáctého století. Jeho učení ztělesňující 
nejvyšší fi lozofi cké a teologické pravdy ovlivňuje ne-
sčetné fi lozofi cké a náboženské myslitele až dodnes.
Ceny jednotlivých dílů – Ádi-lílá, Madhja-lílá 1 a 2 
a Antja-lílá po 600 Kč

Knihy z nakladatelství BBTKnihy z nakladatelství BBT
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o království záludně připraveni svými bratranci, a celý spor 
nakonec vyvrcholil bratrovražednou válkou.
Cena: 360 Kč

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

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

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

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

VĚDECKÉ POZNÁNÍ DUŠE
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta 
Svámí Prabhupáda
V této knize naleznete vědu 
nepodléhající času, kterou 
velcí duchovní učitelé vyklá-
dali po celá tisíciletí. Odhaluje 
tajemství vnitřního já, přírody, 
vesmíru a Nejvyššího Já uvnitř 
i vně. Prabhupáda zde hovoří 
o meditaci, józe v moderním 
věku, osvobození od zákona 
karmy a mnohém dalším s udi-
vující jasností a autoritou. Dokazuje, jak důležitá je věda 
o seberealizaci pro současný svět i náš osobní život.
Cena: 100 Kč

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

MAHÁBHÁRATA
Převyprávěl 
Krišna Dharma dás
Nejoblíbenější dílo indické 
klasické literatury, které před 
pěti tisíci lety sepsal vznešený 
mudrc Vjásadéva. Líčí životní 
osudy pěti hrdinských bratrů 
Pánduovců, kteří byli předur-
čeni vládnout Zemi, avšak byli 

…nejlepší dárek!
Obje dnávejte  na w w w.harek rsna-luz ce.cz  neb o na telefonu 737428166
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Já reaguji také na to, co slyším od ostatních. 
Protože včera někdo se mnou začal celý rozhovor 
o rozbitých manželstvích. Dnes ráno před přednáš-
kou mi někdo připomněl taky rozbitý vztah. A ten-
to verš hovoří o adharmě. A potom čtu o mučení 
žen a s tím jsem se také setkal. Takže když to všech-
no sečteme, není divu, že o tom teď hovořím. Není 
to mé oblíbené téma. Mé oblíbené téma je hovořit 
o šravanam, kírtanam a smaranam. Naslouchání, 
zpívání a vzpomínání. Naslouchat o Krišnovi, zpí-
vat o Krišnovi a poté vzpomínat na slávu Krišny. To 
je ta životní šťáva...

Šríla Prabhupáda udělal takovou oběť. Každý po-
chopil, že tady se jedná o oběť. Jde o to udělat oběť 
pro potěšení Krišny. A o tom to celé je. To by měla 
být naše hlavní meditace. Meditace není, když po-
čítáte knofl íky na vaší kurtě, jestli se máte oženit, či 
ne, a skončíte na ano. O tom to není. Je to o té oběti. 
Každý musí udělat oběť. A to je naše meditace. Ja-
kou oběť udělám dnes pro potěšení Krišny? Stejně 
jako já, já nemám dnes co dělat, a tak budu zpívat 
kola navíc. Musíme udělat oběť každý den. Jestliže 
je den bez oběti, tak co je to za den? Dobře, některé 
dny odpočíváme. Potřebujeme odpočinek, kvůli 
zdraví. Ale neodpočíváme celý den. Pokud nejste 
opravdu nemocní. Blízko smrti. Dokonce, i když 

máte chřipku, neodpočíváte celý den. Takže stejně 
je tam čas na oběť.

Takže moje otázka je: „Jakou oběť uděláte dnes? 
A zítra? A celý život?“ To je velká otázka. Toto 
opravdu znamená duchovní život. A když to nebu-
deme dělat, tak budeme nešťastní. Budeme v odda-
né službě, ale nezískáme vyšší chuť. Trošku, ale ne 
dost. A budeme stále zápasit. Ale je to v té oběti, že 
ta chuť bude vyšší než ty hmotné touhy. Ale nikdy 
to není tak, že si řeknete: „Včera jsem udělal tak vel-
kou oběť, že dnes už se nemusím moc snažit. Mohu 
odpočívat.“ Májá čekala celou dobu na tento den. 
A ona tam bude v ten den, kdy budete odpočívat.

Džagadánanda pandit říká: „nikata-stha májá 
táré džápatijá dharé“. Májá vždy stojí poblíž a čeká, 
aby tě srazila. Takže bychom do toho měli investo-
vat a udělat oběť v oddané službě. A když se poku-
síme to takto udělat každý den, tak se k tomu při-
poutáme. A když potom přijdou materiální touhy, 
tak si jen řekneme: „No co můžu dělat, mám svoji 
službu.“ Mám službu. O tom to celé je. Udělejte 
oběť v oddané službě. A ta oběť se dá dělat mnoha 
způsoby. Udělat oběť tvrdou prací pro Krišnu. Udě-
lat oběť v sádhaně. Udělat oběť v ášramu.

Nikdy nejsme dostatečně čistí. Vždy hledáme ješ-
tě větší očištění. Nikdy si neřekneme, teď jsem dost 
čistý. Ne dostatečně čistý. Musíme hledat očištění 
každý den. Je zde nějaká příležitost k očištění?

Pro ty, co se cítí frustrovaní z mé lekce, nyní řek-
nu několik povzbudivých slov. Pokud jste mezi těmi 
špatnými, o kterých jsem hovořil – jak se cítíte po 
této lekci? V depresi. To je dobře. To je v pořádku 
cítit se z toho trochu v depresi. Ale pokud budete 
pokračovat v depresi, tak je to smyslový požitek. 
Protože to je takový legrační druh smyslového po-
žitku. Naříkat nad naším vlastním neštěstím. Proto-
že je to celé o mně, mém neštěstí, mém životě. Říká 
se: „Neplač nad rozlitým mlékem.“ Je pozdě, je to 
rozlité. Pojďme dál a už to nerozlívejme. Takže to 
zlepšeme. O to se pokoušíme.

Selhání taky není špatné. Šríla Prabhupáda řekl, 
že neúspěch je základem úspěchu. Což znamená, že 
když mnohokrát neuspějete, tak se z toho poučíte. 
Poučíte se z vašich chyb. A nebudete je dělat znovu. 

pokračování ze strany 27

Nikdy nejsme dostatečně čistí. 
Vždy hledáme ještě větší očištění. 

Nikdy si neřekneme, teď jsem dost čistý.
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A tímto způsobem se správně umístíme. Tyto části 
Bhágavatamu, které popisují nezákonný sex a jeho 
následky, jsou zde, aby udělaly dojem na naši mysl. 
Je to jako dopravní značky. Za deště jeďte poma-
lu! Je to jako dopravní značka. Pozor! V jednání 
s opačným pohlavím musí být dharma. Před svat-
bou i po svatbě. Všechna jednání s opačným pohla-
vím jsou vždy řízena dharmou. To je naše zásada. 
A tak to musí být. A nesmíme se od toho odchýlit. 
Takže vám přeji všechno nejlepší....

Otázka: „V Bhagavad-gítě (7.14-16) je popsané 
odříkání mysli, těla a řeči. Odříkání mysli je spoko-
jenost. Jak můžeme dosáhnout této spokojenosti?“

Odpověď: Je zvláštní, že spokojenost, ke které se 
tento verš z Bhagavad-gíty vztahuje, je popsána 
jako odříkání. Zdá se to být protikladem. Jak po-
chopit, co znamená, že je spokojenost mysli odří-
kání? To znamená, že když jsou všechny podmínky 
dobré. Jsme v oddané službě, máme tilak, korálky 
na krku, džapu a všechno. Vše je v pořádku, a stej-
ně nejsme spokojení. Protože mysl není nikdy spo-
kojená. Proto odříkání mysli znamená, že jí nyní 
řekneme, že musí být spokojená. To znamená, že 
inteligencí musíme mysli kázat. A přesvědčit ji, aby 
byla spokojená.

Toto je to nejlepší, co dostaneš. Nic lepšího nedo-
staneš. Ne mysli, toto je všechno. Většina chlapců 
by chtěla mít velice krásnou dívku. Kdyby si většina 
chlapců měla vybrat mezi velice krásnou dívkou 
a ošklivou, vybrali by si tu krásnou. Ale pak se ože-
níte a ona se může změnit. Některé ženy se po svat-
bě změní, nafouknou. To se stane jenom za několik 
týdnů. Je neuvěřitelné, jak rychle se mohou změnit. 
A potom se mysl začne dívat jinam. A potom si 
myslí, manželka toho a toho dáse vypadá mnohem 
krásněji než ta moje. A potom začne ta meditace. 
Dhjájató višaján punsah – sangas téšúpadžájaté 

– sangát saňdžájaté kámah – kámát kródhó ‘bhidžá-
jaté (Bg 2.62). Když osoba rozjímá o smyslových 
objektech, vyvíjí k nim připoutanost. Z připouta-
nosti se projevuje chtíč a z chtíče povstává hněv. 
A potom přijde připoutanost a chtíč.

Takže musíme být spokojeni s tím, co máme. 
Protože my si organizujeme život tak, aby vše bylo 
v pořádku. Správné oblečení, správné jídlo, správná 
manželka, která je oddaná. Takže co ještě chcete 
víc? Mnohem víc. A to nemůžeš mít. Když máš to-
hle všechno a chceš ještě víc, zapomeň na to. Zapo-

meň! Nemůžeš to mít. Buď spokojen s tím, co máš. 
To je odříkání mysli. Není to tak lehké. Ale musíme 
to praktikovat. Jinak co se stane? Je tu ten příběh 
o Diti a Kašjapovi.

A pak, když mě požádáte, abych pojmenoval va-
šeho syna, nebuďte překvapeni, když ho pojmenuji 
Hiranjakašipu! Já jsem na stejné lodi. Moje mysl je 
také darebák. Když je vše v pořádku, také musím 
být spokojený. Jenom stáhněte myšlenky a koncen-
trujte se na Krišnu. Nedovolte mysli, aby jen tak 
seděla a meditovala: „Já to chci! Já to opravdu chci. 
Ne, to nemůžeš mít. Ale já to doopravdy hrozně 
moc chci!“ Ne, to nemůžeme dovolit. Tady je ten 
problém. Předtím, než je ten problém, musíme 
mysl stáhnout zpět a zaměstnat ji ve službě. Nemá-
me čas na mysl. Máme příliš mnoho služby. Mám 
tak mnoho služby. To je v pořádku.

Když dojdeš do bodu, že máš tolik služby, tak 
to je dobře, pak nemáš žádný čas na takovéto jiné 
myšlenky. Prabhupáda měl rád přísloví: „Neza-
městnaná mysl je ďáblova dílna.“ Musíme mít 
spoustu služby. Nemáme čas. Nemáme čas myslet 
na tyto věci. Odříkání mysli. Hodně služby. 
Hare Krišna! ❧

Tam pak přijde otázka „Je to prospěšné, 
nebo to není prospěšné?“ A prospěšné 

znamená pro návrat zpět k Bohu.
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Fazolkové Fazolkové 
sabdžísabdží

Ingredience:
1 balení mražených zelených fazolí 

(nejlépe značky Bonduelle)
0,5 balíčku čerstvého kopru 

(nebo 1 vrchovatá čl sušeného)
1 balení uzeného tofu
0,75 l plnotučného mléka (nejlépe bio)
šťáva z půlky citrónu
2 vrchovaté pl kukuřičného škrobu 

(nejlépe Gustin)
1 čl čerstvě mletého černého pepře
0,5 čl čerstvě mletého chilli 

(může být i 1 čl, pokud chcete, aby 
sabdží více pálilo)

1,5 čl kurkumy
1 čl červené sladké papriky
1 čl sambar masaly
trocha asafoetidy
3 hrsti třtinového cukru
1 hrstka soli
3 pl olivového oleje extra virgin
1 sklenička vody
panýr z 1 litru mléka a 0,5 litru smetany 
(recept je v Náma-Hattě 5/16)

Postup:
Do velkého hrnce dáme olivový olej a postavíme na mírný 

plamen. Jakmile se olej zahřeje, přidáme černý pepř a chilli. Po 
chvilce přidáme kurkumu, papriku, sambar masalu a asafoetidu. 
Promícháme a přidáme mražené fazolky. Znovu promícháme 
a chvíli smažíme. Občas zamícháme. Jakmile fazolky rozmrznou, 
přidáme sklenici vody, zvýšíme plamen a přivedeme do varu. 
Přidáme trochu soli a hrst cukru. Snížíme plamen opět na 
minimum a přikryjeme. Občas zamícháme. Po cca 20 – 30 min. 
jsou fazolky uvařené. Pokud nejsou zcela měkké, vaříme déle.

Do mléka vmícháme metlou škrob. Pomalu přimícháme do 
fazolek a zvýšíme plamen na maximum a stále mícháme, aby škrob 
nezhrudkovatěl. Jakmile se směs začne vařit, opět snížíme plamen 
na minimum a vaříme cca 3 min. Umyjeme kopr a odstraníme 
velké kusy stonku. Nasekáme ho ideálně na co nejmenší kousky 
a zamícháme do sabdží.

TIP: Použijete-li sušený kopr, je dobré ho dát do sabdží již 
s mlékem se škrobem, aby se jeho chuť pěkně rozvinula.

Přidáme na kostky nakrájené tofu a panýr, zbytek soli, 2 hrsti 
cukru, citrónovou šťávu a jemně zamícháme, abychom panýr 
nerozbili.

Servírujeme s rýží basmati praženou na másle a uvařenou 
v syrovátce z panýru.

S láskou a oddaností nabídneme Šrí Krišnovi.
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