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1. Systematicky šířit duchovní poznání v celé společnosti a učit všechny 
národy technikám duchovního života, aby došlo k obnově rovnováhy 
životních hodnot a dosažení skutečné jednoty a míru ve světě.

2. Šířit vědomí Krišny tak, jak je popsané v Bhagavad gítě a 
Šrímad Bhágavatamu.

3. Sbližovat členy společnosti a vést je ke Krišnovi, původní a hlavní bytosti, 
a tím způsobem v nich, stejně jako v celém lidstvu, rozvíjet pochopení, že 
každá duše je nedílnou částí Boha (Krišny), s nímž je kvalitativně totožná.

4. Šířit a podporovat sankírtanové hnutí, společné zpívání svatých jmen 
Boha, podle učení Pána Šrí Čaitanji Maháprabhua.

5. Pro členy a celou společnost zbudovat posvátná místa 
transcendentálních zábav zasvěcených Nejvyšší Osobnosti Božství.

6. Sdružovat členy za účelem vyučování jednoduššího a přirozenějšího 
způsobu života.

7. Pro dosažení výše uvedených cílů vydávat a šířit periodika, časopisy, 
knihy a další literaturu.

Sedm cílů hnutí Hare Krišna
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ISKCON

Nová Ékačakra, Abranovce 60, 
pošta Kokošovce, 082 52
tel. +421 911 947 108

Náma Hatta centrum Bhaktilóka,
Hornodvorská 1050/4, 
Čierna voda – Chorvátsky grob, 900 25
tel. +421 944 973 801

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE

Góvinda, Obchodná 30, Bratislava
tel. +421 252 962 366

Góvinda, Hlavná 117, Košice
tel. +421 556 220 626

Góvinda, Hlavná 70, Prešov
tel. +421 910 947 108

Hare Krišna

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, 
Postupice, 257 01, 
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. 731 486 211

Kazatelské centrum Hari-dhám, 
Fulnek – Jílovec 34, 742 45 
tel. 603 958 447

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

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 hodin

a každou 1. sobotu v měsíci v 11 hodin

„To, jak jsme si doopravdy vědomi Krišny, 
se pozná z toho, co děláme, když se nikdo 
nedívá,“ řekla mi kdysi má věčná dobrodějka 
Préma Prijá déví dásí. Běh věcí kolem mě mi 
její výrok často připomíná.

Když člověk už konečně usedne s klidnou 
myslí ke Šrímad Bhágavatamu, všechny 
trampoty světa se odsunou na vedlejší kolej. 
Jak žíznivec na poušti hltá dávný příběh 
a vše se zdá být průzračně jasné – jsem duše 
a s touhle hmotou, která mě obklopuje, ne-
mám pranic společného. S vědomím výlučné 
ochrany Nejvyššího Pána ztrácí jakékoliv 
obavy opodstatnění. Veškeré těžkosti, se 
kterými se mohu potýkat, jsou stejně jen 
důsledkem mých předchozích hříšných čin-
ností a to, že mi přicházejí do života, je ko-
neckonců Krišnova milost. Celý svět se otáčí 
jen podle Krišnovy sladké vůle. Džaj!

Pak stránky Bhágavatamu zaklapnou a do 
praktické realizace vznešené moudrosti dáv-
ných Véd se vkrádají pochybnosti a mylná po-
chopení. Neshoduje-li se Krišnova sladká vůle 
s tou naší, přichází hněv, frustrace, pocit zrady. 
Pláčeme, nadáváme, mlátíme hlavou do zdi. 
Často pro věci, které jsou hmotné, dočasné a – 
jak říká Šríla Prabhupáda – mdlé.

Překryti sentimentem pramenícím ze 
ztotožnění se s rolí vlastníka a uživatele pře-
stáváme vidět situace, v nichž se nacházíme, 
takové, jaké jsou. Chceme si všechno dělat 
po svém, trváme na svých chybách a omy-
lech, rozhodně nehodláme ustoupit ze svých 
představ. Vytváříme své vlastní výklady fi lo-
zofi e. Nevidíme, neslyšíme…

Někdo může přehnaně nemístnou strikt-
ností fanaticky ubíjet nadšení pro službu Kriš-
novi a ubližovat druhým, jiný zas pro samou 
liberálnost poztrácet veškerou čistotu a skon-
čit nakonec s pomlouvačnými darebáky, kteří 

v sobě nemají už ani špetku zbožnosti. Šríla 
Prabhupáda nebyl ani v jednom z těch táborů. 
Byl v táboře s Krišnou. S Tím, kdo je nad vším.

A s Ním pak založil hnutí postavené na 
lásce a důvěře. Ve svém zralém pojetí dokázal 
skloubit fi lozofi i čistého vaišnavismu s deka-
dentní mládeží, hledající pravdu nad rámec 
bezbřehého materialistického konzumu svých 
rodičů. Dokázal předat podstatu, aniž by 
zabředal do nepodstatných a život ubíjejících 
podružností. Dokázal zapálit jiskru věčného 
dobra, která dodnes plane v srdcích jeho žáků.

Jedině jeho dokonalý všeprostupující po-
hled nám může pomoci překlenout rozpor 
mezi teorií a praxí vědomí Krišny, který 
můžeme zakoušet, dojde-li k těžkým život-
ním rozhodnutím. Pochodeň poznání v jeho 
lotosových rukou nám může osvětlit cestu, 
kterou se máme, bez ohledu na naši sebelí-
tost či hmotná přání, dát. Jen je potřeba být 
mu dostatečně blízko a co nejvíce vyhledávat 
jeho útočiště. Šríla Prabhupáda kí džaj!

Vaše služebnice  
Džalángí déví dásí
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Když Šríla Prabhupáda poprvé přijel do pařížské-
ho chrámu, oddaní napjatě čekali na verandě nad 
hlavním vchodem. Jako polobozi pak shazovali na 
Jeho Božskou Milost záplavu okvětních lístků. Šríla 

Prabhupáda zářivým úsměvem vracel svým žákům lásku, kterou 
mu takto projevovali.

Vrcholem cesty Šríly Prabhupády po Francii byla instalace Bož-
stev Rádhy a Krišny. Oddaní byli u vytržení z toho, že obřad po-
vede sám Prabhupáda. Jeho Božská Milost pečlivě sledovala svého 
editora sanskritu, Pradjumnu dáse, jak připravuje ohňovou oběť. 
Poté, co Pradjumna začal, Šríla Prabhupáda ho tu a tam usměrňo-
val pokyny: „Nedělej to takhle, nýbrž tak a tak.“

Oddaní napjatě sledovali, jak Šríla Prabhupáda řídí každou ma-
ličkost ceremonie jako transcendentální dirigent. Jeho pozornost 
vůči každému detailu byla příkladná. Přál si, aby všechno bylo 
provedené prvotřídně. Vždyť měli být uvedeni do chrámu jeho 
zbožňovaní Rádhá a Krišna. V návalu lásky se Prabhupáda nako-
nec rozhodl, že vezme situaci do svých rukou.

Sestoupil z vjásásanu a převzal ohňovou jagju. Při pohledu 
na duchovního učitele, jak mistrovsky připravuje osobně scénu 
pro tuto vrcholně příznivou událost, byli oddaní radostí bez 
sebe. Prabhupádovo vedení zajišťovalo, že obřad bude doko-

nalý. Božstva byla 
vykoupána paňčá-
mritou (pěti rozlič-
nými tekutinami), 
osprchována teplou vodou, osušena a zabalena do přepycho-
vých nových osušek. Po skončení byli Šrí Šrí Rádhá a Krišna 
přeneseni do místnosti pro Božstva a nádherně oblečeni. Poté 
Jim Šríla Prabhupáda osobně obětoval první árati. S vrcholnou 
péčí nabízel Božstvům každý předmět uctívání, zatímco od-
daní zpívali svatá jména Pána a tančili v extázi. Jejich oči byly 
upřené na ladné pohyby Šríly Prabhupády, který vykonával 
árati. Prabhupáda své oči potřené balzámem lásky po celou 
dobu obřadu nespouštěl ze svých Božstev.

Tři měsíce poté přinesli Prabhupádovi do jeho pokoje ve 
Vrindávanu poslední číslo časopisu Back to Godhead. Každé 
nové vydání Back to Godhead vítal Šríla Prabhupáda s velkým 
vzrušením. I tentokrát nadšeně listoval časopisem a zastavoval 
se zvláště u velkých, nádherných, barevných fotografií Božstev 
Rádhy a Krišny nedávno instalovaných v pařížské játře. Jeho 
láskyplný pohled utkvěl zvláště na jednom snímku. Zachyco-
val výjimečný okamžik, kdy Jeho Božská Milost vykonávala 
árati. S ladně zdviženou paží nabízel Prabhupáda Božstvům 

čámaru (ovívadlo 
z jačího ohonu). Šríla 
Prabhupáda se vpíjel do 
fotografie meditativním 
zrakem a na okamžik 
jako by byl v té scéně 
znovu přítomen. Vzá-
pětí se k nám otočil a se 
zářícíma očima a širo-
kým úsměvem nevinně 
pronesl: „Podívejte! 
Krišna se dívá na mě 
a já se dívám na Krišnu.“

Šrílo Prabhupádo, 
neumím si ani ve snu 
představit, že bych po-
hlédl na Krišnu a Krišna 
by můj pohled opětoval. 
Měl jsem však to ště stí, 
že vy jste laskavě shlí-
žel na moji pokleslou 
duši. Modlím se, abych 
vás opět spatřil a nikdy 
neztratil ze zřetele vaše 
pokyny. Jen tak mohu 
díky vaší milosti kráčet 
ve vašich stopách.

Podívejte! Krišna se 
dívá na mě a já 

se dívám na Krišnu
9. srpna 1973, ISKCON Paříž

Šríla Prabhupáda ověnčuje girlandou Šríla Prabhupáda ověnčuje girlandou 
Šrí Šrí Rádhá Paris ÍšvaruŠrí Šrí Rádhá Paris Íšvaru
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Po roce života v blízkosti Šríly Prabhupády jsem přivykl 
jeho způsobu zpívání. Sedával jsem v těch dobách ve svém 
příbytku a poslouchal sladký zvuk harmonia, který se linul 
z jeho pokoje. 

Věděl jsem, že když Jeho Božská Milost zpívá, mám dovoleno pozvat 
do jeho pokoje kohokoliv z oddaných, ale toho dne nikdo poblíž nebyl. 
Vešel jsem tedy do jeho pokoje sám a složil uctivou poklonu. 

Když jsem se pak posadil, mé vědomí zaplavil nektar melodických 
bhadžanů Šríly Prabhupády. Stačilo, abych ho slyšel hrát na harmoni-
um a naslouchal zvuku jeho hlasu, a mé kamenné srdce měklo. Nehnu-
tě jsem seděl a poslouchal, abych Prabhupádu nevyrušil v jeho náladě. 

Udivovalo mě, že při tolika povinnostech, které měl, si vždy našel čas 
na zpívání koleček, prozpěvování bhadžanů a čtení svých knih.

Po chvíli Šríla Prabhupáda vzhlédl od harmonia a pokývl na mě hla-
vou. To vždy znamenalo, že ho mám doprovázet na kartály. Ještě něja-
kou dobu pak zpíval.

„Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem, když skončil, „váš kírtan a bhadžany 
znějí úplně jinak než všechny jiné, které jsem kdy slyšel.“

Prabhupáda se začal smát a odpověděl: „Ano, já mám svůj vlastní styl 
zpívání.“ Položil jsem kartály zpátky na poličku, složil poklony a vrátil se 
do pokojů pro služebníky.

Můj drahý Šrílo Prabhupádo, vaše slova toho dne byla velmi prostá, ale 
pravdivá. Jak obdivuhodný byl váš styl, ladnost, pokora a oddanost. Tolik 
jste toho každý den dělal ve službě svému duchovnímu učiteli: nekonečné 
psaní dopisů, přednášky, překládání a management. 

Přesto jste měl čas sedávat v pokoji sám, hrát na harmonium a zpívat 
nádherné bhadžany Krišnovi pro potěšení. Nemusel tam být nikdo jiný, 
kdo by přihlížel, kdokoliv ale mohl vstoupit. Jste svrchovaný jógín, Para-
mahansa, který se laskavě propůjčil k tomu, aby byl dostupný každému.

Váš styl byl někdy napodobován, ale marně. Konec konců, kdo jiný 
by dokázal založit mezinárodní společnost tím, že si bude prozpěvovat 
pod stromem? ❧

Mám svůj 
vlastní styl

Není ti 
špatně?

23. srpna 1973, Bhaktivedanta Manor, Anglie

22. srpna 1973, 
Bhaktivedanta Manor, 

Anglie

Vjása púdžá Šríly Prabhupády

Byl jsem brahmačárím již dva 
a půl roku a zmocňoval se mě 

neklid. Šríla Prabhupáda mnohokrát vy-
světloval, jak pro dosažení duchovního po-
kroku je nutné omezit spánek a jídlo, takže 
jsem se rozhodl, že využiji dva nadcháze-
jící postní dny a budu méně jíst. O půlnočním přerušení 
půstu na Džanmáštamí jsem jedl velice málo, stejně jako 
následující odpoledne při oslavě Vjása púdži Šríly Prab-
hupády. Rovněž třetí den jsem jedl méně. Hlad jsem necí-
til, tak jsem došel k názoru, že se mi scvrkl žaludek.

Následující den si mě Šríla Prabhupáda zavolal do 
svého pokoje. Složil jsem poklonu, posadil se a očekával, 
co pro něj mohu udělat. Starostlivě mě pozoroval a řekl: 

„Jsi ve tváři nějak pohublý. Není ti špatně?“ Jeho otázka 
mě zaskočila.

„Ne, Šrílo Prabhupádo, cítím se výborně,“ vysvětloval 
jsem. „Pokoušel jsem se omezit jídlo a posledních pár dní 
jsem jedl méně.“

„Co to má znamenat?“ řekl Šríla Prabhupáda. „Tvým 
úkolem je vykonávat službu. Nemůžeš se v jídle omezovat. 
To je nesmysl. Musíš každý den masírovat. To vyžaduje 
spoustu sil. Musíš dělat spoustu věcí. Nic neomezuj. Jez 
tolik, kolik můžeš strávit. Takhle bys měl jíst.“

Bylo pozoruhodné, že během prvních společně proži-
tých jedenácti měsíců to bylo již podruhé, kdy se mnou 
Šríla Prabhupáda hovořil o tom, jak přijímám prasádam. 
Nakonec jsem se rozhodl, že si s množstvím prasádam, 
které sním, nebudu lámat hlavu.

Šrílo Prabhupádo, laskavě jste mě sledoval v každém 
okamžiku. Měl jsem to ště stí, že jsem se z první ruky učil, 
co je podstatné a co je mentální spekulace. Ve společnosti 
pro vědomí Krišny kolovalo tolik různých zvěstí „Prabhu-
páda řekl“. Ani já jsem vůči nim nebyl imunní. Postupně 
jsem ale začal chápat, že vědomí Krišny je zdravý rozum. 
Pochopil jsem též, jak nezbytné je číst vaše knihy.

Uběhla spousta let. Ukázalo se, že se v jídle a spánku 
nemusím omezovat uměle. Došlo k tomu automaticky s při-
bývajícím věkem. Tehdy, když jsem u vás sloužil čtvrtý den, 
jste mi řekl: „Jsem již starý muž. Moc toho již nenaspím.“ 
Teď tomu již rozumím.

Vždy jste mi dokázal poradit, když bylo nezbytné něco 
udělat. Dokonce jste poznal, když jsem ztratil pár kilo. Dě-
kuji, že jste mi věnoval takovou péči. Přestože jsem byl va-
ším služebníkem, udělal jste toho více vy pro mě, než jsem 
já kdy udělal pro vás. Tolik se nás zaměstnávalo spřádáním 
vlastních názorů o duchovním pokroku, ale vy jste nás po-
zorně vedl a staral se o nás na všech úrovních.

Sláva Šrílovi Prabhupádovi!

Stačilo, abych ho slyšel hrát Stačilo, abych ho slyšel hrát 
na harmonium a zpívat, a mé na harmonium a zpívat, a mé 
kamenné srdce měklokamenné srdce měklo
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Prabhupádova Lílámrita V, str. 193: „Vydat se na pouť 
znamená jít tam, kde jsou sádhuové. Jsem zde, tak proč 
všichni chodí jinam?“ „Vrindávan nelze spatřit v hmot-
ném duchu (višaja). Zkouška spočívá v tom, nakolik jste 
přemohli potřebu jídla, spánku a sexu. Nemyslete si, že 
můžete jen tak přijít do Vrindávanu a stát se Gósvámími!“

1. Na svaté místo přicházíme, abychom se očistili, rozvinuli své 
vědomí Krišny.

2. Je důležité být pokorný nejen ve vztahu k ostatním oddaným 
z ISKCONu, ale ke všem obyvatelům dhámu. (Měli bychom si 
toho být zvláště vědomi při ,světském̔ jednání, jako je zajišťová-
ní dopravy, nákupy atd.)

3. Být skutečně v dhámu znamená být ve společnosti oddaných, 
naslouchat starším vaišnavům a sloužit jim. Svaté místo nelze 
spatřit v hmotném duchu (višaja). Závisíme na milosti vaišnavů.

4. Musíme udržovat dobré jméno Šríly Prabhupády tím, že veške-
ré naše počínání bude čisté. (To zahrnuje vše od jídla po výmě-
nu peněz.)

5. Musíme si být vědomi toho, že Góvardhan, Rádhá kund a Šjá-
ma kund atd. jsou svrchovaně transcendentální osobnosti. Tou-
žíme-li po jejich daršanu, musíme k tomu mít správné vědomí.

6. Zvířata jsou také obyvateli dhámu. Neměli bychom se s nimi 
ani přátelit, ani si je znepřátelit. Nejlepší je zachovat neutrál-
ní postoj.

7. Důležité je přijít do dhámu v náladě služby, ne požitku. Pak 
bude naše návštěva úspěšná.

Citáty Šríly Prabhupády
Dopis Šríly Prabhupády Jadunandanovi (3/26/68): „Spo-

lečnost oddaných je naší jedinou životní útěchou. New York 

[chrám] může být rušnější 
než Boston, ale dokud jej vede 
zkušený oddaný, bude v obou 
případech vše v pořádku. Sklon 
k samotě je určitý druh reakce 
na naše minulé hmotné jed-
nání, ale pro začátečníka není 
příliš vhodná. 

...Nejlepší je nevyhledávat 
zpočátku samotu, ale setrvat 
mezi čistými oddanými, jejichž 
společnost nás ochrání i v pří-
padě útoku máji. Pokud se však 
neustále věnuješ kázání, je to 
výborné. Ale zůstat sám na 
osamělém místě nelze nováč-
kovi doporučit.

Ve Vrindávanu je samo-
zřejmě oddaná služba velmi 
účinná, ale nedoporučuje se 
tam zůstávat o samotě. Sna-
žím se tam získat pěkné místo, 

a až ho budeme mít, budu tam 
osobně žít s oddanými a rado-

vat se z tamní atmosféry. Dokud se věnujeme oddané službě 
pod správným vedením, jsme v transcendentálním postavení 
a to je neomezené. Nezáleží na tom, zda jsme ve Vrindávanu 
nebo v USA. 

Samozřejmě, vrindávanská atmosféra je velmi sladká. Ale 
dokud nejsme zcela zbaveni připoutanosti ke hmotě, dokonce 
i pobyt ve Vrindávanu je nevhodný. Tak jako v případě Kírtaná-
nandy... Naší jistotou je neustálá služba Krišnovi.“

Prabhupádova Lílámrita V, str. 17: „Pokud se některý z mých 
žáků ve svatém dhámu napije z nádoby a znečistí ji, každý si 
toho všimne. 

Nezavdejte příčinu být kritizováni za tuto nečistotnost, nebo 
budou kritizovat mě. Povinností žáků je následovat přísně tyto 
zvyky.“ [viz též „Jak rozdávat a přijímat prasádam“]

Všechna zvířata (psi, prasata, opice) jsou obyvateli 
dhámu

Nedrážděte psy
Prabhupádova Lílámrita V, str. 25: Jednou ve Vrindávanu 

oddaní chtěli zahnat několik toulavých psů kameny a pokřikem, 
ale Prabhupáda je zarazil. „Nechte je být,“ řekl a začal psům há-
zet prasádam ze svého talíře.

Opice
Prabhupádova Lílámrita V, str. 42: „Nebuďte jejich přáteli 

ani nepřáteli, protože když se s nimi spřátelíte, budou vás obtě-
žovat. A pokud si je znepřátelíte, dokážou být velmi pomstychti-
vé. Zachovejte neutrální postoj.“ ❧

17. ETIKETA NA SVATÝCH17. ETIKETA NA SVATÝCH MÍSTECH MÍSTECH

Šrí Vrindávan DhámŠrí Vrindávan Dhám



Šríla Prabhupáda šástra

číslo 4  ročník 19  NÁMA HATTA  7

Překlad:
Kdokoliv zabíjí duši, musí 
vstoupit na planety známé 
jako světy bezvěrců, plné 
temna a nevědomosti.

Význam:
Lidský život se od života zvířecího liší tím, že jej provází velká 

odpovědnost. Ti, kdo jsou si této odpovědnosti vědomi a jednají 
podle toho, se nazývají surové (zbožní lidé), zatímco ti, kdo jí 
nedbají nebo ji neznají, jsou asurové (démoni). V celém vesmíru 
existují pouze tyto dva druhy živých bytostí. V Rig Védě stojí, že 
cílem surů jsou vždy lotosové nohy Nejvyššího Pána, Višnua, 
a podle toho také jednají. Jejich cesty jsou jasné jako dráha Slunce.

Inteligentní lidské bytosti musí mít neustále na paměti, že tuto 
specifi ckou tělesnou podobu jsme dostali po vývoji trvajícím 
mnoho miliónů let a po dlouhém převtělování duše. Tento hmot-
ný svět bývá někdy přirovnáván k oceánu a naše lidské tělo k dob-
ré lodi, určené k plavbě přes tento oceán. Védské spisy a áčárjové 
neboli svatí učitelé se přirovnávají ke zkušeným lodivodům 
a přednosti lidského těla k příznivému větru, pomáhajícímu lodi 
plout hladce k vytouženému cíli. Člověk, který přes všechny tyto 
výhody nevyužije plně lidského života k seberealizaci, musí být 
považován za átmá há, toho, kdo zabíjí duši. Šrí Íšópanišad nás 
jasně upozorňuje a varuje, že tomu, kdo zabíjí duši, je souzeno 
vstoupit do nejtemnějších končin nevědomosti, kde bude vysta-
ven věčnému utrpení.

Ekonomické problémy vepřů, psů, velbloudů a oslů jsou stejně 
závažné jako naše. Problémy těchto zvířat jsou vyřešeny za od-
porných podmínek, ale člověku poskytly přírodní zákony veškeré 
možnosti k pohodlnému životu, neboť lidská forma života je 
důležitější a cennější než život zvířete. Proč byl člověku dán lepší 
život než vepři a ostatním zvířatům? Proč má pracovník zastávají-
cí vedoucí postavení více výhod než obyčejný úředník? Odpověď 
zní, že povinnosti vysokého úředníka jsou vyšší povahy. Stejně 
tak životní povinnosti člověka jsou vyšší povahy než povinnosti 
zvířat, jež se neustále zaměstnávají naplňováním svých žaludků.

Dnešní moderní civilizace, ničitelka duší, jen zvětšila problémy 
prázdného žaludku. Přiblížíme-li se k uhlazenému zvířeti, civili-
zovanému člověku, řekne nám, že prostě chce pracovat, aby uspo-
kojil svůj žaludek, a že žádnou seberealizaci nepotřebuje. Zákony 
přírody jsou však tak kruté, že přes jeho horlivou snahu pracovat 
tvrdě pro svůj žaludek mu stále hrozí nezaměstnanost.

Tuto lidskou životní podobu jsme nedostali proto, abychom 
dřeli jako osli, vepři a psi, nýbrž proto, abychom dosáhli nejvyšší 
životní dokonalosti. Jestliže nedbáme o seberealizaci, přírodní zá-
kony nás donutí velmi tvrdě pracovat, i když si to nepřejeme. Lidé 
tohoto věku jsou nuceni pracovat stejně tvrdě jako osli a býci za-
přaženi do vozu. Tento verš Šrí Íšópanišady se zmiňuje o několika 
oblastech, kam jsou asurové posíláni pracovat. Osoba, které se 
nepodaří dostát svým povinnostem člověka, se musí převtělovat 
na planety asurů do některé z degradovaných forem života a tvrdě 
pracovat v nevědomosti a temnotě.

V Bhagavad gítě (6.41-43) stojí, že člověku, který započal svou 
pouť za seberealizací, ale nedokončil ji, ačkoliv se opravdově sna-
žil – člověku, který se snažil o realizaci svého vztahu k Bohu – je 
dána možnost narodit se v rodině šuči nebo šrímat. Slovo šuči 

označuje duchovně vyspělého bráhmana, a šrímat označuje vaišju, 
příslušníka obchodnické společenské třídy. Znamená to, že osoba, 
jíž se nepodaří realizovat svůj vztah k Bohu, dostane na základě 
svého vážného pokusu v předešlém životě lepší možnosti pro 
seberealizaci. Jestliže dokonce i neúspěšnému uchazeči je poskyt-
nuta možnost narodit se v ušlechtilé rodině, nelze si ani představit 
postavení toho, kdo dosáhl úspěchu. Již pouhá snaha poznat 
Boha zaručuje zrození v bohaté nebo aristokratické rodině. 

Ten však, kdo se o to ani nepokusí, kdo chce být pohroužen do 
iluzí, kdo je příliš materialistický a lpí na hmotných požitcích, se 
musí odebrat do nejtemnějších končin pekla, jak to také potvr-
zují všechny védské spisy. Takoví materialističtí asurové se někdy 
vydávají za velice zbožné, avšak jejich konečným cílem je hmotný 
blahobyt. Bhagavad gítá (16.17-18) takové lidi kárá, neboť jsou 
velcí jen silou svého podvodu a drží se u moci pouze pomocí 
hlasů nevědomců a svého hmotného bohatství. Tito asurové 
nezajímající se o seberealizaci a pojetí íšávásja, o Pána, se zajisté 
dostanou do nejtemnějších končin.

Závěrem tedy je, že jakožto lidé nejsme určeni jen k tomu, 
abychom v nejistém postavení řešili ekonomické problémy, ale 
k tomu, abychom řešili problémy hmotného života, jež před nás 
staví přírodní zákony. ❧

Íšópanišad
Překlad
Kdokoliv 
vstoupit n
jako světy
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MILUJI     KRIŠNU
 NADE     VŠE

Prahlád Mahárádž dále mluví o složitostech, 
které jsou spojeny s hmotným životem. Hospodáře 
připoutaného k rodinĕ přirovnává k housence – 
housenka si kolem sebe umotává kuklu z vlastních slin 
a ocitne se ve vĕzení, ze kterého nemůže uniknout.

Materialistický hospodář se podobnĕ tak zaple-
te do rodinných záležitostí, že není schopen 
dostat se ven z této kukly rodinných svazků. 
Třebaže ho v materialistickém rodinném 

životĕ potkává tolik nepříjemností a utrpení, není schopen 
se z nĕho vymanit. Proč? Protože si myslí, že pohlavní život 
a dobré jídlo jsou ze všeho nejdůležitĕjší. Přes všechny potíže 
se toho nemůže vzdát.

Je-li človĕk příliš vtažen do rodinného života, není scho-
pen přemýšlet o svém skutečném zájmu – jak z hmotného 
života uniknout. Neustále ho sužuje trojí utrpení materialis-
tického života, ale nemůže odejít, protože je příliš připoutaný 
ke své rodinĕ. Neví, že marní velice cenný a krátký lidský 
život starostí o rodinu. Ztrácí svůj život, který je určen pro 
seberealizaci – pro skutečný duchovní život.

Prahlád Mahárádž proto řekl svým démonským přáte-
lům: „Prosím, odejdĕte ze společnosti lidí, kteří se zajímají 
jen o smyslový požitek. Sdružujte se pouze s lidmi, kteří si 
jsou vĕdomi Krišny.“ To je jeho rada. Řekl svým přátelům, že 
získat vĕdomí Krišny je snadné. Proč? Vĕdomí Krišny je nám 
ve skutečnosti velice drahé, ale my jsme na to zapomnĕli. 
Každý, kdo začne rozvíjet vĕdomí Krišny, jím bude stále více 
ovlivnĕn a zapomene na hmotné vĕdomí.

Jste-li v cizí zemi, můžete zapomenout na svůj domov 
a rodinu, která je vám velice drahá, ale když vám je nĕkdo 
připomene, okamžitĕ se začnete starat: „Jak se za nimi dosta-
nu?“ Jeden z našich přátel v San Franciscu mi řekl, že před 
dlouhou dobou opustil své malé dĕti a odešel do jiné zemĕ. 
Nedávno dostal dopis od svého již dospĕlého syna. Okamžitĕ 
k nĕmu pocítil lásku a poslal mu nĕjaké peníze. Rodinná 
náklonnost se rázem vrátila, přestože na své dĕti zapomnĕl 
před tak dlouhou dobou. Podobnĕ je i naše náklonnost ke 
Krišnovi tak důvĕrná, že při prvním styku s vĕdomím Krišny 
se náš vztah okamžitĕ obnoví.

Každý má k Nejvyššímu Pánu, Krišnovi určitý vztah, ale 
zapomnĕl na to. S rozvojem vĕdomí Krišny se tento vztah 

obnovuje, a když je naše vĕdomí zcela očištĕno, dokážeme 
poznat svůj vztah k Nĕmu. Vztah ke Krišnovi můžeme 
mít jako synové nebo služebníci, jako přátelé, jako rodiče 
nebo jako milované manželky či milenky. Všechny tyto 
vztahy najdeme ve zvrácené podobĕ i v hmotném svĕtĕ. 
Dospĕjeme-li však na úroveň vĕdomí Krišny, náš vĕčný 
vztah ke Krišnovi se obnoví.

Všichni milujeme – každý z nás. Nejprve milujeme své 
tĕlo, protože v nĕm je naše vlastní já. Ve skutečnosti tedy 
milujeme více sebe než své tĕlo. Toto já, tato duše, má 
důvĕrný vztah ke Krišnovi, protože duše je nepatrnou částí 
Krišny. Krišnu tedy milujeme ze všeho nejvíce, a protože 
Krišna je všepronikající, milujeme všechno.

Naneštĕstí jsme zapomnĕli, že Krišna, Bůh, je všepro-
nikající. Musíme si tedy znovu uvĕdomit to, na co jsme 
zapomnĕli. Jakmile znovu získáme vĕdomí Krišny, můžeme 
vidĕt vše ve vztahu ke Krišnovi a vše se pak stane hodné 
naší lásky. V současnosti vy můžete milovat mĕ a já mohu 
milovat vás, ale tato láska je na úrovni pomíjivého tĕla. 
Když se znovu naučíme milovat Krišnu, budeme milovat 
všechny živé bytosti, protože se přestaneme dívat jen na 
vnĕjší tĕlesný obal. 

Když si je človĕk plnĕ vĕdomý Krišny, nemyslí si, zde je 
človĕk, zde je zvíře, tohle je kočka, tohle je pes, to je červ, 
ale vidí všechny jako částečky Krišny. To je velice pĕknĕ 
vysvĕtleno v Bhagavad gítĕ: „Ten, kdo je skutečnĕ učený a je 
si vĕdom Krišny, miluje všechny v celém vesmíru.“ Dokud 
se človĕk nedostane na úroveň vĕdomí Krišny, pak nemůže 
být o všezahrnujícím bratrství ani řeči.

Chceme-li uskutečnit představu všezahrnujícího bratr-
ství, musíme pokročit na úroveň vĕdomí Krišny, neboť na 
úrovni hmotného vĕdomí to není možné. Setrváváme-li na 
úrovni hmotného vĕdomí, objekty naší lásky zůstávají ome-
zené, ale když si budeme skutečnĕ vĕdomi Krišny, objekty 
naší lásky budou všezahrnující. 

Prahlád Mahárádž se o tom zmiňuje následovnĕ: „Nej-
vyšší Osobnost Božství existuje jako Paramátmá v srdcích 
všech živých bytostí počínaje rostlinami a nejvyšší živou 
bytostí, Brahmou, konče. Začneme-li si být znovu vĕdomi 
Krišny, tato expanze Nejvyšší Osobnosti Božství, Paramát-
má, nás inspiruje k tomu, že budeme milovat všechno ve 
vztahu ke Krišnovi.“ ❧Tr
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Šrí Kavi Karnapúra Gauránga lílá
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GAURA GANÓDDÉŠA DÍPIKÁGAURA GANÓDDÉŠA DÍPIKÁ
Lampa, s jejíž pomocí lze vidět společníky Pána GaurángyLampa, s jejíž pomocí lze vidět společníky Pána Gaurángy

Do té míry, do jaké jsem naslou-
chal autoritám a jsem schopen 
chápat, nyní popíši gópí, vážené 

přítelkyně Pána Krišny, a jak sestoupily, 
aby se zúčastnily zábav Pána Čaitanji 
Maháprabhua.

Šrímatí Rádhárání, zosobnění čisté lásky 
k Pánu Krišnovi a královna Vrindávanu, se 
zjevila jako Šrí Gadádhara Pandita, který 
byl velmi drahý Pánu Čaitanjovi.

Šríla Svarúpa Dámódara Gósvámí také 
potvrdil, že bohyně ště stí, která se zjevila 
ve Vrindávanu a byla velmi drahá Pánu 
Krišnovi, se nyní zjevila jako Šrí 
Gadádhara Pandita, který oplývá láskou 
k Pánu Čaitanjovi Maháprabhuovi. Lalitá 
gópí neustále následuje Šrímatí Rádhárání, 
a proto je známá jako Anurádhá (násle-
dovnice Rádhy). Když se Šrímatí Rádhárá-
ní zjevila jako Gadádhara Pandita, Lalitá ji 
následovala a vstoupila do těla Gadádhara 
Pandita. Proto je Gadádhara Pandita in-
karnací jak Šrímatí Rádhárání, tak Lality 
gópí. To je popsáno v následujícím výroku 
Čaitanja čandródaja nátaky.

„Gadádhara, nejlepší z bráhmanů, je in-
karnací jak Šrímatí Rádhárání, tak Lality 
gópí. Tyto dvě jsou transcendentální ener-

gie Pána, a protože se Pán v jednom smys-
lu neliší od svých energií, lze říci, že je pří-
tomen všude tam, kam jdou Jeho energie. 
Proto lze říci, že Pán Hari je také přítomný 
v těle Gadádhara Pandita. Gadádhara je 
tedy inkarnací tří osob: Šrímatí Rádhárání, 
Lality gópí a Pána Hariho.“

Někteří říkají, že Dhruvánanda Brahma-
čárí je inkarnací Lality gópí. Tento názor je 
správný, protože Lalitá gópí se zjevila jako 
Gadádhara Pandita i jako Dhruvánanda 
Brahmačárí.

Pán Čaitanja se z vlastní vůle zjevil 
v tomto světě ve třech různých podobách 
současně. Stejným způsobem se Šrímatí 
Rádhárání zjevila jako Gadádhara Pandita.

Expanze Šrímatí Rádhárání Čandrakánti 
déví se zjevila jako Gadádhara dása, blízký 
společník Pána Čaitanji.

Purnánandá gópí, nejdražší přítelkyně 
Pána Balaráma, také vstoupila do těla Ga-
dádhara dáse. Proto byl Gadádhara dása 
inkarnací jak Čandrakánti déví, tak Púrná-
nandy gópí.

Čandrávalí gópí, která byla velmi drahá 
Pánu Krišnovi ve Vradžabhúmi, se zjevila 
v Bengálsku jako Sadášiva Kavirádža.

Během zábav ve Vrindávanu Pán Krišna 
občas klidně spával na ňadrech Šríbhadry 

gópí. Stejná Šríbhadrá gópí se později zje-
vila jako Šankara Pandita, který byl velmi 
drahý Pánu Čaitanjovi Maháprabhuovi.

Vradža gópí, Táraká déví a Páli déví, se 
zjevily jako Šrí Džagannátha a Šrí Gópála, 
kteří byli oba velmi drazí Pánu Čaitanjovi 
Maháprabhuovi.

Horkokrevná Šaibjá gópí, která se v mi-
nulosti zjevila ve Vradži, se v zábavách 
Pána Čaitanji zjevila jako Dámódara Pan-
dita. Bohyně Sarasvatí také vstoupila do 
těla Dámódara Pandita, který je tak spoje-
nou inkarnací obou.

Šrímatí Višákhá gópí, která dříve ve Vra-
džabhúmi učila různá výtvarná umění Šrí-
matí Rádhárání, se zjevila během příchodu 
Pána Čaitanji jako Svarúpa Dámódara 
Gósvámí, který oplýval různými vznešený-
mi projevy extatické lásky k Bohu.

Čitrá déví, která dříve ve Vradžabhúmi 
česala a zdobila vlasy Šrímatí Rádhárání, 
se zjevila jako Šrí Vanamálí, který byl vel-
mi drahý Pánu Čaitanjovi Maháprabhuovi.

Šrímatí Čampakalatá gópí, kterou 
Šrímatí Rádhárání považovala za stejně 
drahou jako svůj vlastní životní vzduch, se 

Gópí, drahé přítelkyně Pana Krišny, Gópí, drahé přítelkyně Pana Krišny, 
sestoupily, aby se zapojily do zábav sestoupily, aby se zapojily do zábav 

Pana ČaitanjiPana Čaitanji
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zjevila jako Rághava Gósvámí, který žil 
u kopce Góvardhanu a napsal knihu s ná-
zvem Bhakti ratna prakáša.

Tungavidjá gópí, která žila ve 
Vradžabhúmi a znala všechna písma, se 
později zjevila jako Prabódhánanda Sara-
svatí, básník, který výmluvně oslavil trans-
cendentální vlastnosti Pána Čaitanji.

Indulékhá gópí, která byla blízkou přítel-
kyní Šrímatí Rádhárání ve Vradžabhúmi, 
se zjevila jako Krišnadása Brahmačárí, kte-
rý žil ve Vrindávan dhámu.

Vradža gópí Ranga déví se zjevila jako 
Gadádhara Bhatta a Vradža gópí Sudéví 
jako Ananta Áčárja Gósvámí.

Vradža gópí Šaširékhá déví se zjevila 
jako Šrí Kášíšvara Gósvámí. Vradža gópí 
Dhaništhá déví, která v minulosti krmila 
Pána Krišnu neomezeným množstvím 
bohatých pokrmů, se zjevila jako Rá-
ghava Pandita, který byl Pánu Čaitanjovi 
velmi drahý.

Vradža gópí Gunamálá déví se zjevila 
jako sestra Rághavy Pandita Damajantí 
déví. Ratnarékhá gópí se zjevila jako Kriš-
nadása a Kalávatí gópí jako Krišnánanda.

Gauraséní gópí se zjevila jako svatý od-
daný Nárájana Váčaspati. Kávérí gópí se 
zjevila jako Pítámbara a Sukéší gópí jako 
Makaradhvadža.

Mádhaví gópí se zjevila jako Madhvá-
čárja a Indirá gópí jako Džíva Pandita.

Okouzlující Vradža gópí jménem Tunga-
vidjá se zjevila jako Vidjávačaspati, který 
byl drahý jak Pánu Čaitanjovi, tak obyva-
telům Vrindávanu.

Madhurékšana gópí se zjevila jako Ba-
labhadra Bhattáčárja, Čitrángí gópí jako 
Šrínátha Mišra a Manóhará gópí jako Ka-
vičandra.

Vradža bráhmaní Nandímukhí déví se 
zjevila jako Sáranga Th ákura. Někteří lidé 

si myslí, že Sáranga Th ákura byl inkarnací 
Prahláda Mahárádže. Můj otec (Šivánanda 
Séna) s nimi nesouhlasil.

Kálakanthá déví a Sukanthá déví, dvě 
gandharvské tanečnice, které se zjevily ve 
Vradžabhúmi, se také zjevily jako Rámá-
nanda Vasu a Satjarádža.

Vradža gópí Kátjájaní déví se zjevila jako 
Šríkánta Séna.

Šrímatí Vrindá déví, vládnoucí božstvo 
Vradžabhúmi, se zjevila jako Šrí Mukunda 
dása, který žil ve vesnici Šríkhanda a byl 
Pánu velmi drahý.

Dvě gópí, Vírá déví a Dútí déví, které 
sloužily jako poslové sjednávající schůz-
ky gópí s Pánem Krišnou, se společně 
zjevily jako můj otec (Šivánanda Séna). 
Vradža gópí Bindumatí se zjevila jako 
moje matka.

Drahá přítelkyně Šrímatí Rádhárání, 
Vradža gópí jménem Madhumatí déví, se 
zjevila jako Narahari Sarakára, který byl 
Pánu Čaitanjovi velmi drahý.

Drahá přítelkyně Šrímatí Rádhárání, 
Vradža gópí jménem Ratnávalí déví, se zje-
vila jako Gópínátha Áčárja, který byl znám 
svojí čistotou.

Oblíbená fl étna Pána Krišny se zjevila 
jako Vanšídása Th ákura.

Šrí Rúpa Maňdžarí, která byla slavná 
ve Vrindávan dhámu, se zjevila jako Šríla 
Rúpa Gósvámí.

Nejbližší přítelkyně Rúpy Maňdžarí, kte-
rá byla známá pod jmény Rati Maňdžarí 
a Lavanga Maňdžarí, se zjevila jako Šríla 
Sanátana Gósvámí, který požíval úcty 
všech a byl považován za prodloužení 
transcendentálního těla Pána Čaitanji 
Maháprabhua. Sanátana Kumára, klenot 
mezi mudrci, vstoupil do těla Sanátana 
Gósvámího, který se tedy také považuje za 
inkarnaci Sanátana Kumára.

Šivánanda Čakravartí, který žil ve Vrin-
dávanu, je také považován za inkarnaci 
Šrímatí Lavangy Maňdžarí.

Ananga Maňdžarí se zjevila jako Šríla 
Gópála Bhatta Gósvámí. Někteří říkají, že 
Gópála Bhatta Gósvámí byl ve skutečnosti 
inkarnací Šrí Guny Maňdžarí.

Rága Maňdžarí se zjevila jako Šríla Ra-
ghunátha Bhatta Gósvámí, který žil v chýši 
na břehu Rádhá kundu.

Šríla Raghunátha dása Gósvámí byl in-
karnací Rasy Maňdžarí. Někteří říkají, že 
Raghunátha dása Gósvámí byl inkarnací 
Rati Maňdžarí, a jiní říkají, že byl inkarna-
cí Bhánumatí déví.

Bhúgarbha Th ákura byl inkarnací Prémy 
Maňdžarí. Lókanátha Gósvámí byl inkar-
nací Líly Maňdžarí.

Vradža gópí Kalávatí déví, Rasóllásá 
déví a Gunatungá déví, které zpívaly písně 
složené Višákhou déví, se později zjevily 
jako Góvinda, Mádhavánanda a Vásudéva 
(Ghóšové).

Služebnice Šrímatí Rádhárání, Ranga-
lékhá déví a Kalákélí déví, se zjevily jako 
Šikhi Mahiti a jeho sestra Mádhaví déví.

Mallí déví, dcera Pulindy, se zjevila jako 
Kálídása.

Šuklámbara Brahmačárí byl inkarnací 
jedné z jagja patní, které darovaly jídlo 
Krišnovi a Jeho přátelům. Pán Čaitanja 
byl zvyklý jíst jídlo, které si vyprosil od 
Šuklámbara Brahmačárího. Někteří říkají, 
že Šuklámbara Brahmačárí nebyl jednou 
z jagja patní, ale jedním z jejich manželů, 
jagjika bráhmanů.

Dvě další jagja patní se zjevily jako Dža-
gadíša a Hiranja. Jedno Ékádaší Pán Čai-
tanja jedl obilí, které si od nich vyprosil.

Kubdžá, která byla velmi milá Pánu 
Krišnovi v Mathuře, se později zjevila 
v Džagannáth Purí jako Káší Mišra, který 
byl velmi drahý Pánu Čaitanjovi.

Málatí, Čandralatiká, Maňdžumédhá, 
Varángadá, Ratnávalí, Kamalá, Gu-
načúdá, Sukéšiní, Karpúra Maňdžarí, 
Šjáma Maňdžarí, Švéta Maňdžarí, Vilása 
Maňdžarí, Kámalékhá, Mauná Maňdžarí, 
Gandhónmádá, Rasónmádá, Čandriká 
a Čandrašékhará patřily mezi služebnice 
Šrímatí Rádhárání. Přijaly mužská těla 
a zjevily se mezi společníky Pána Čaitanji 
a každý projevoval určitý druh extatické 
lásky k Pánu. Tyto gópí se staly Šubhánan-
dou Dvidžou, Šrídharem Brahmačárím, 
Paramánandou Guptou (který napsal 
knihu Šrí Krišna stavávalí), Raghunáthem 
Dvidžou (neochvějným služebníkem Pána 
Čaitanji), Kamsárím Sénou, Šrí Džagan-
náthem Sénou Mahášajou, Subuddhim 
Mišrou, Šríharšou, Raghuem Mišrou 
(nejlepším z bráhmanů), Džitámitrou 
(jehož jméno, které znamená ,přemožitel 
nepřátel‘, mu dal Pán Čaitanja, protože 
Džitámitra si zcela podmanil chtíč a ostat-

Tato kniha je určena oddaným nořícím se do zábav Šrí ČaitanjiTato kniha je určena oddaným nořícím se do zábav Šrí Čaitanji
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ních pět nepřátel podmíněné duše), Šrí-
mánem Bhágavatáčárjou (který byl velmi 
drahý Pánu Čaitanjovi a napsal knihu Šrí 
Krišna préma taranginí), Šrímánem Dží-
vou Panditem (který byl svatým synem Šrí 
Vallabhy), Vánínáthem Dvidžou (který žil 
ve vesnici Čampahatta a byl velmi drahý 
Pánu Čaitanjovi), Íšánem áčárjou, Kama-
lou, Lakšmínáthem Panditem, Gangáman-
trím, Džagannáthem Mámuem (který byl 
velmi vznešeným bráhmanem), Šrí Kan-
thábharanem Anantou (který se narodil 
v dynastii Čatta), Hastigópálem (který žil 
v Rangakšétře a byl velmi drahý Pánu Čai-
tanjovi), Harim Áčárjou, Šrí Najanem Mi-
šrou (blízkým společníkem Pána Čaitanji), 
Kavi Dattou, Rámadásem, Čiraňdžívou 
a Sulóčanou.

Někdo se může domnívat, že mezi těmi-
to oddanými jsou někteří velmi vznešení 
a jiní trochu méně. Žádné takové rozdíly 
nebudu dělat. Pro mě jsou si všechny tyto 
velké duše rovny.

Čiraňdžíva a Sulóčana žili ve vesnici 
Šríhatta (pozn. překl.: Podle výkladu k Č.č. 
1.10.78-79 Šríkhanda). Byli plně odevzda-
ní Pánu Čaitanjovi, a protože byli přátelé 
a pomocníci Narahariho dáse, byli ctěni 
jako velké duše.

Písma uvádějí: „Žák by neměl oslovovat 
svého duchovního mistra jménem.“ Z to-
hoto důvodu jsem nezmínil předchozí 
jméno svého duchovního mistra, Šrí Šríná-
tha Čakravartího.

Sláva Šrí Krišnadévovi z Kumára Hatty, 
autorovi komentáře ke Šrí Bhágavata san-
hitě. Jeho sláva je vždy skvěle projevena.

Pokud jsem se v popisu vznešených duší 
uvedených v této knize dopustil nějakých 
chyb, žádám tyto vznešené osobnosti, aby 
mi laskavě odpustily. Ani Pán Brahmá, Pán 
Šiva či Pán Ananta Šéša nejsou schopni 
úplně popsat vznešené ctnosti těchto vel-
kých duší.

Napsal jsem tuto knihu takovým způ-
sobem, aby ji mímámsakové, falešní lo-
gici a další, kteří si vychutnávají suchou 
fi lozofi ckou debatu, nedokázali pochopit 
dokonce ani s tím největším úsilím. Pouze 
oddaní učení v rasa šástrách a neustále při-
jímající útočiště u lotosových nohou Pána 
Čaitanji budou schopni tuto knihu správně 
pochopit. Tuto knihu jsem napsal pro ně.

Modlím se, aby tato kniha, kterou jsem 
napsal, Šrí Gaura ganóddéša dípiká (lampa, 
s jejíž pomocí lze vidět společníky Pána 
Čaitanji), mohla zářit v domovech blaže-
ných oddaných Pána.

Tato kniha byla napsána v roce 1498 éry 
Saka (1576 n.l.). Modlím se, aby ti vzneše-
ní oddaní, jejichž mysli se noří do nektaru 
zábav Pána Čaitanjačandry, mohli číst tuto 
knihu kriticky a opravit všechny její chyby.

(konec) ❧

Drazí oddaní a čtenáři Náma Hatty,
Šrí Čaitanja Maháprabhu složil jedi-

nou píseň – slavnou Šikšáštaku, která 
začíná slovy: „Všechna sláva sankírtanu 
Šrí Krišny!“

Chtěl bych se dnes alespoň s někte-
rými z vás o něco podělit. Kdykoliv jdu 
po ulici, vidím kolem sebe nudu, stres 
a depresi. Nezáleží na tom, jak moc je 
venku zataženo nebo svítí slunce. Ne-
záleží na tom, jestli potkávám mladší 
nebo starší lidi. Nikdo se nesměje, 
dokonce ani děti. Ani ti, co sedí v cuk-
rárnách, kavárnách a předzahrádkách 
různých barů a restaurací.

Ve společnosti oddaných jsem zvyklý 
vidět jen rozzářené a šťastné obličeje. 
Ano, souhlasím, řešení je žít mezi od-
danými. Ale já mám ještě materiální 
touhy, mám rodinu a zaměstnání. Na-
vštěvuji oddané tak často, jak je to jen 
možné, ale i během cest za oddanými 
projíždím městy a vesnicemi a vidím 
tyto neveselé věci. A o to se chci s ně-
kterými z vás podělit. Proč ne se všemi? 
Protože většinou se chceme dělit o ra-
dostné věci. Ale já se chci dnes podělit 
o svoji úzkost.

Je to úzkost začínajícího oddaného, 
který ještě nevidí Krišnu všude, a kterou 
cítí, když prochází nebo projíždí unu-
děnými městy a vesnicemi. Je to úzkost 
začátečníka, kterému ve městech a ves-
nicích chybí šťastné a nadšené obličeje 
oddaných. Je to úzkost sentimentálního 
padesátníka, který chce, aby se smáli 
a radovali i všichni ti spěchající nebo 
unavení lidé kolem.

Je úžasné, že oddaní už pořádají tolik 
radostných festivalů. Harinámy v Praze, 
v okolí farmy, v Brně, na Prostějovsku 
i na severní Moravě. V mnoha městech 
probíhá rozdávání knih a nejrůznější 
programy pro veřejnost, ale proč se to 
neděje častěji? Proč fascinující Ratha já-
trá trvá jen jeden den a proč třeba Pada 
játrá jde jen dva týdny v roce?

Kéž je mi moje úzkost omluvou a vy-
světlením, že jsem v květnu začal chodit 
zpívat na ulici několikrát týdně. Kéž je 
mi moje úzkost omluvou, že od čer-
vence jezdím zpívat denně (s výjimkou 
Pada játry). Zpívám nejen ve městech, 
ale zastavuji i ve vesnicích. Lidé reagují 
všude stejně: když vidí, že se směju, 
začnou se smát taky. Nejlepší jsou děti. 
Jakmile uslyší zpěv a harmoniku, za-
čnou poskakovat a mávat rukama.

Ale i hodně dospělých reaguje se zá-
jmem, takové lidi oslovím a většinou 
si vezmou alespoň malou knížku. Není 
výjimkou, že mi někteří hodí i pár drob-
ných do klobouku na harmonice. V ně-
kterých městech už mám i první stálé 
podporovatele a zájemce třeba o malý 
program.

Ale moje úzkost tady nekončí. Přes to 
všechno mi na ulici chybí oddaní. Jako 
první mě zachránil Pándava prabhu, 
který se mnou vyrazil zpívat v Prostě-
jově. Hlásí se i další zájemci a já mám 
naději, že nebudu každý den na ulici 
zpívat sám. Možná to půjde i jiným 
směrem. V Bystřici pod Hostýnem jsem 
potkal dva malé kluky tmavší pleti. Byli 
nadšení ze zpívání, ale nejvíc jim uča-
roval klobouk s pár drobnými, zavěšený 
na harmonice. Hned chtěli jít se mnou. 
Říkám, hoši, v pořádku, ale musíte se 
naučit písničku, kterou zpívám. Nadše-
ně slíbili. Jsem zvědavý, jestli ji už příště 
budou umět.

Drazí čtenáři, možná si říkáte, proč 
tohle všechno píšu zrovna do Náma 
Hatty?

Můj důvod je ten, že název časopisu 
Náma Hatta znamená tržiště svatého 
jména. Naplňme prosím společně pravý 
význam těchto slov a pokusme se po-
stupně zavést pravidelné zpívání mantry 
Hare Krišna ve všech městech a vesni-
cích České republiky!

Váš služebník Muni Prija dás ❧

PADA JÁTRÁ PO CELÝ ROK? PADA JÁTRÁ PO CELÝ ROK? 
ANO, DENNĚ HARINÁM!ANO, DENNĚ HARINÁM!
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JAK JSEM SE 
STAL ODDANÝM

Na jaře roku 1970 navštívila Ně-
mecko hudební skupina Quintes-
sence. Hráli v hudebním klubu, kam 
jsem chodíval téměř každý večer. 
Přijeli a zpívali Hare Krišna mahá 
mantru. Pamatuji si, že pro nás to 
byl absolutně nový zážitek. V té době 
nás zajímala rocková klasika – Bea-
tles, Stones a tak dále.

Udivilo nás, že měli ohromné 
svícny, ve kterých pálili vonné 
tyčinky. To bylo pro nás něco 
nového. Vzpomínám si, jak 

tím byli moji přátelé unešeni. Seděli v jó-
gínských sedech před skupinou na jevišti 
a snažili se meditovat na světlo na konci 
tunelu. Mysleli si, že tím ukrátí svůj nicot-
ný život. Bylo to velice zajímavé. Všichni 
jsme zpívali Hare Krišna mahá mantru 
a byli jsme tím zpěvem nadšení. Když 
jsme po koncertu vyšli ven, byla už půlnoc. 
Sedl jsem si na trávu v parku a začal opa-
kovat zas a znovu Hare Krišna mahá man-
tru. Pak ke mně přišli moji přátelé a řekli 

mi: „To stačí, už musíme domů. Pojď!“ Já 
ale odpověděl: „Ne! Ne! Nechci se vracet. 
Chci zůstat tady a zpívat tuhle mantru.“ 
Pomysleli si, že jsem se zbláznil, a řekli mi: 

„Dobře, dělej si, co chceš!“
A tak jsem celou noc, do tří nebo do 

čtyř hodin do rána, zpíval mantru, protože 
když jsem ji dozpíval, musel jsem hned 
začít, abych nezapomněl, jak zní.

Druhý den ráno za mnou přišla moje 
přítelkyně, bývalá přítelkyně, a snažila se 

mě přesvědčit, abych se vrátil do bytu. Já 
ale řekl: „Ne, mě už nic z toho nezajímá, 
chci jenom zpívat mantru.“ Trošku si děla-
la starosti, ale potom šla pryč. 

Po nějaké době jsem se vrátil do toho 
klubu, kde měla tato skupina koncert, 
a mluvil jsem tam se zpěvákem, kterému 
říkali Šiva. Co si pamatuji, měl na čele vel-
kou černou tečku a dlouhé černé vlasy. Ze-
ptal jsem se ho, odkud má tu mantru, a on 
mi vysvětlil, že ji má z hnutí Hare Krišna 
z Ameriky.

„Hare Krišna? Co to je?“ Pořád jsem se 
ho vyptával a postupně mi vše vysvětlil.

Tak jsem se dozvěděl, že v Německu je 
také jeden chrám, v Hamburku. To bylo 
zrovna město, kde jsem bydlel. Chrám 
v Hamburku byl prvním v Německu. Byl 
to velice malý chrám, ale vládla tam velice 
duchovní atmosféra. Žilo tam pouze čtyři 
nebo pět oddaných. Uprostřed nich byl 
i Bhakti Bhúšana Svámí, který přišel do 
hnutí v roce 1969 a během návštěvy Šríly 
Prabhupády v Hamburku získal zasvěcení. 
V tu dobu měl ještě pořád dlouhé vlasy, ale 

Prabhupáda ho zasvětil, protože vě-
děl, že na tom nebylo nic strašného.

Před tím, než jsem přišel do hnu-
tí, jsem žil v jisté hippie komunitě. 
Všichni ti hippies, kteří tam žili, 
byli umělci a hudebníci. Nedlouho 
před tím, než jsem se do té komuny 
nastěhoval, ji Bhakti Bhúšana Svámí 
opustil a šel k oddaným. Poté se 
odtamtud odstěhoval i Vásudév. Ani 
v jednom případě jsem nevěděl, že 
se stali oddanými, ale když jsem 
přišel do hnutí Hare Krišna a uvi-
děl je tam, velice mě to překvapilo. 
Bylo velice zajímavé vidět je teď už 
v chrámu.

Po návštěvě chrámu jsem se vrátil 
do našeho klubu a sdělil svým kamarádům 
a kamarádkám, že jsem se rozhodl stát se 
následovníkem hnutí Hare Krišna. Oni 
ještě ani nevěděli, co to vůbec je. Snažil 
jsem se jim vysvětlit, kdo jsou oddaní – 
něco jako buddhističtí mniši, ale oni mi 
nevěřili. Mysleli si, že jsem si dal příliš 
drog a zbláznil se. To byla sobota, a v ne-
děli jsem se vydal do chrámu. Ale než 
jsem tam vešel, zamyslel jsem se, jestli tam 
mám vstoupit, či nikoliv? Bylo to divné, 

protože obvykle se mi nic takového nestá-
valo. Když jsem někam chtěl jít, tak jsem 
tam šel. Teď jsem ale cítil, že když vejdu 
dovnitř, už nikdy se nevrátím. Potřeboval 
jsem chvíli na rozmyšlenou, ale pak už 
jsem si řekl: „Dobře, tak jdi.“

Když jsem vešel dovnitř, měl jsem ta-
kový zvláštní pocit. Říkal jsem si: „Určitě 
mám jít dovnitř a zůstat tady? Měl bych jít 
domů. Můžu se sem vrátit kdykoliv jindy.“

A v tu chvíli, když už jsem chtěl odejít, 
nečekaně se přímo na mě obrátil Mandalí 
Bhadra, oddaný, kterému bylo dvacet pět 
let. Zeptal se mě: „Ó, ty jsi tu poprvé?“ 
A všechno mě přešlo. Začal mi kázat a pro 
mě bylo zpočátku velice těžké chápat fi lo-
zofi i. Už předtím jsem na ulici dostal letá-
ček, kde byla do němčiny přeložená jedna 
z přednášek Šríly Prabhupády. Nic jsem 
z ní nepochopil, kromě toho, že se tam 
psalo o jakési sampradáji a o Vjásadévovi. 

Myslel jsem si, že to je nějaká hudební 
skupina nebo něco podobného. Jedna věc 
mě ale ohromila – to, co Šríla Prabhupáda 
řekl v jedné ze svých posledních vět: „Vě-
domí Krišny je natolik překrásné, že očiš-
ťuje celou naši existenci.“ 

To bylo to, co jsem vždycky chtěl, proto-
že jsem v sobě cítil plno nečistot – v mysli, 
srdci, uvnitř, zvenku a všude. Dokonce 
jsem měl nápad vydat se někam do In-
die, do nějakého buddhistického kláštera, 
abych se tam očistil. 

Prabhupáda o vědomí Krišny řekl: 
„Očišťuje veškerou naši existenci.“ A do-
dal: „A to je tak nádherné.“ Bylo to pro 
mě, jako bych se nadýchl vzduchu po tisíci 
letech dušnosti. Poté jsem se znovu vydal 
do chrámu. 

V chrámu mě přitahovalo prakticky 
všechno. I když zvnějšku jsem nechápal 
kázání oddaných, uvnitř jsem byl připrave-

Každodenní harinámKaždodenní harinám
nám dával hodně nám dával hodně 

duchovní sílyduchovní síly
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ný. Rozhodl jsem se tu zůstat. Po programu 
jsem šel za Mandalím Bhadrou prabhuem 
a zeptal se ho: „Mohl bych tu zůstat?“

Moje otázka ho poněkud znejistěla a od-
pověděl mi, že systém přijímání nových 
oddaných funguje trošku jinak. Je třeba, 
přinejmenším, chodit jeden týden na ran-
ní program, a tehdy mohou oddaní více 
méně zjistit, nakolik je ten člověk vážný. 
Souhlasil jsem, ale druhý den ráno jsem 
přišel do chrámu už se svými věcmi. Řekl 
jsem všem: „Chci tu zůstat.“ Po krátké po-
radě souhlasili.

Přišel jsem v pondělí, v úterý jsem už 
byl oholený a ve středu už jsem šel na ha-
rinám. Oholit se nebylo tak těžké, ale jít na 
harinám pro mě byl velký problém. Ham-
burk byl mé rodné město a já tu znal kaž-
dého třetího či čtvrtého člověka. A kvůli 
tomu, že jsem neustále potkával přátele či 
příbuzné, jsem se chtěl odstěhovat do ně-
jakého jiného města. Oddaní mi ale řekli, 
že v tuto chvíli v Německu žádné jiné stře-
disko není, jenom v Americe. A tak jsem 
nikam nejel. Zůstal jsem v Hamburku 
a přestal si všímat všech těchto lapálií.

Tenkrát jsme neměli takové pěkné 
vaišnavské oděvy jako teď. Ještě prostě na 
Západě nebyly a my jsme chtěli následovat 
standardy i v oblékání.

Prabhupáda řekl, že máme být praktičtí 
a koupit si oblečení, které je v obcho-
dech. Vydali jsme se do obchodu a našli 
materiál, který se více méně hodil na 
dhótí. Koupit si velký kus látky pro nás 
bylo docela drahé, a tak jsme si koupili té 
látky o trochu míň. Výsledkem bylo, že 
nám byly vidět nohy skoro až ke kolenům. 
A samozřejmě jsme neměli barvy, takže 
jsme nosili bílá a velmi krátká dhótí. Kur-
ty už vůbec nebyly. Materiál na dhótí byl 
tak hrubý, že jsme měli pocit, že nám trčí 
půl metru od břicha.

A jak má vypadat vaišnavská obuv, to 
jsme už vůbec netušili. Měl jsem kožené 
boty, které byly v té době velice moderní. 
Přitom jsme neměli ani ponožky. V tu 
dobu jsem se rozhodl, že nebudu nosit 
žádná hippie trička. Myslel jsem si, že bych 
měl nosit krásnou bílou košili s velkým 
límcem a velkými knofl íky. Na košili byly 
černé puntíky.

Měl jsem oholenou hlavu a dlouhou ši-
khu, kterou jsem nosil zapletenou do copu 
s červenou stužkou na konci. Takhle jsem 
vypadal. Dovedete si to představit? Musíte 
zapojit představivost. Takový byl prvotní 
styl našeho oděvu ve vědomí Krišny. Před-
stavy hippies o undergroundu v nás zane-
chaly hluboké stopy. A reakce lidí na ulici 
nás činila ještě vytrvalejšími.

Měli jsme za to: „Ano, to je pravda, 
musíme společnost obrátit o 180 stupňů!“ 
A vytrvale jsme na tom pracovali. A do-
konce ani dnes neztrácím toto přesvědčení. 

Dosud si myslím, že musíme obrátit svět 
o 180 stupňů. Ale ne od jednoho společen-
ského zřízení k druhému. Ne. Od hmotné 
společnosti k duchovní! Toto přesvědčení 
ve mně bylo velice silné.

Všichni jsme byli velice hluboce a silně 
přesvědčeni o síle vědomí Krišny. Pama-
tuji si, že když jsem potkával své přátele 
během kázání na ulici, velmi jsem se snažil 
přesvědčit je o tom, aby s vážností přijali 
vědomí Krišny.

„Podívej, Bhagavad gítá, musíš si ji pře-
číst.“ A skutečně jich pár později přišlo. 
Zpočátku jsem se trošku styděl, když jsem 
byl v takovém oblečení na ulici.

Vzpomínám si hlavně na jednu situaci. 
Když jsem byl pohlcen zpěvem, vždy jsem 
zavíral oči. Chodívali jsme zpívat ven na 
ulici i v dešti a sněhu. Ráno na dvě hodiny 
a odpoledne na čtyři. Nedovedete si před-
stavit, co to bylo – harinám trvající šest 
hodin. Bylo to senzační. Učinilo nás to ve-
lice, velice silnými ve vědomí Krišny.

A tak jsem jednoho dne zpíval Hare 
Krišna, naprosto pohroužený, s přivřený-
ma očima. A tu jsem před sebou spatřil 
svou bývalou přítelkyni. Pomyslel jsem si: 

„Ó Krišno, kéž by se země otevřela a já se 
propadl do země. To je přece možné. Ty 
to dokážeš.“

Moje přítelkyně tam stála zcela vyděšená 
a nedokázala nic říct. Jen prostě opakovala 
mé karmí jméno. Začal jsem jí kázat, ale 
ukázalo se, že to nejde, a ona odešla. Tak 
Krišna vyřešil i tento problém.

V počátcích jsme neměli žádné knihy. 
Po roce bytí v hnutí pro vědomí Krišny 
jsem získal první exemplář Bhagavad gíty 
takové, jaká je. Bez sanskritu. V té době 
jsem ale ještě nerozuměl jedinému slovu 
v angličtině. Možná jen trošičku.

Za další rok jsem se vydal do Berlína 
založit středisko. To mě velice posílilo. 
Někdy jsem se donutil vyrazit na ulici 
dokonce i sám. Jindy jsem vyrážel s Bhakti 

Bhúšanou Mahárádžem nebo dalšími od-
danými. Chodívali jsme v zimě v našem 
obvyklém oblečení. Mysleli jsme si, že to 
je májá – obléci si něco na nebo pod dhótí. 
Mrzli jsme a měli jsme chladem promod-
ralé nohy. Chtěli jsme být originální.

V zimním období jsme obvykle stáli, 
zpívali a rozdávali pozvánky na nedělní 
hostinu. Bylo to velice těžké. Lidé se na 
nás dívali a ptali se: „Co to dělají?“ A my 
dál zpívali Hare Krišna. Pamatuji si, jak 
se přímo ke mně vydal jeden opilec. Byl 
to ohromný chlápek a takový hrubián. 
Vypadal jako řidič kamiónů. Začal mě 
tahat za dhótí. Začal jsem se modlit: „Ó 
Krišno, prosím, pomoz mi.“ Jak jsem se 
jen pomodlil, přišel další chlapík, který byl 
dvakrát takový než ten první. 

Měl pomatený výraz, ale fyzicky byl ve-
lice silný. Popadl prvního chlapíka a mrštil 
jím daleko ode mě, aby se ke mně už ne-
mohl vrátit.

Po mnoha zábavných příhodách, které 
se během toho roku odehrály, jsem se 
vrátil zpět do Hamburku a začal pomáhat 
Kulašékharovi prabhuovi, který tam přijel 
z Anglie tisknout časopis „Zpátky k Bohu“ 
v němčině.

S velkou inspirací jsem mu pomáhal ve 
všech etapách této činnosti. Bylo to úžasné 
zaměstnání. V tu dobu jsem během půl 
roku získal první zasvěcení. Šríla Prabhu-
páda mě zasvětil prostřednictvím dopisu. 
Během svého pobytu v Indii vykonal oh-
ňovou oběť a odzpíval jedno kolo na mém 
růženci, který jsem mu předtím poslal.

Poslal mi ten růženec zpět a dal mi jmé-
no Avináš Čandra, což znamená „Krišna 

– měsíc, který nikdy neumírá“.
Toto jméno pro mě i do dnešních dnů 

hodně znamená. Pamatuji si, že jsem se 
nikdy nemohl smířit s tím, že po smrti 
přestaneme existovat. Co vím, tak kromě 
mě v ISKCONu takové druhé jméno není. 
To jméno je skutečně neobyčejné... ❧

Toto jméno pro mě i do dnešních dnů hodně znamenáToto jméno pro mě i do dnešních dnů hodně znamená
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KRITIKA
Vědomí Krišny je velice jemný 
proces, kdy praktikující osoba 
musí dávat stranou spoustu svých 
nežádoucích tužeb, špatných 
vlastností, nežádoucí společnost atd. 
Při větším či menším zanedbávání 
jakékoliv části očistného procesu je 
náš pokrok více či méně omezován. 
Je zde však věc, při které může 
být pokrok zastaven úplně a daná 
osoba může úplně zničit svůj 
duchovní život. Jedná se o kritiku 
vaišnavů.

Občas se setkáváme s kritikou 
oddaných v podání všech 
věkových skupin. Příčiny 
mohou být různé, avšak dost 

často v tom hraje roli nepřátelství vůči 
danému oddanému, závist či hněv. Tyto 
vlastnosti však vedou k úplně jinému cíli. 
Krišna v Bg 16.21 říká:

tri-vidhan narakasjédan
dváran nášanam átmanah

kámah kródhas tathá lóbhas
tasmád état trajan tjadžét

Překlad: 
Do tohoto pekla vedou tři brány – 

chtíč, hněv a chamtivost. Každý zdravě 
uvažující člověk by se od nich měl od-
vrátit, neboť vedou k úpadku duše.

Význam: 
Tak vypadá začátek démonského ži-

vota. Živá bytost se snaží uspokojit svůj 
chtíč, a když nemůže, projeví se hněv 
a chamtivost. Zdravě uvažující člověk, 
který nechce poklesnout do démonských 
druhů, musí zavrhnout tyto tři nepřátele, 
jež mohou zničit vlastní já do té míry, 
že se nikdy nebude moci vysvobodit 
z hmotného zapletení.

Z tohoto verše je velice zřejmé, že 
kultivace těchto vlastností nevede k věč-
nému životu ve Vrindávanu, ale k jiné 
existenci, která není žádoucí. A právě 
takovéto vlastnosti dost často provází 
kritizování oddaných, které je možné 
pozorovat v naší společnosti.

Vaišnava by však měl být pravý opak. 
C.c. Antja 6.239:

trinád api su-níčéna
tarór iva sahišnuná

amániná mána-déna
kírtaníjah sadá harih

Překlad: 
Ten, kdo se považuje za 

nižšího než tráva, kdo je 
snášenlivĕjší než strom 
a neočekává pro sebe žádné 
uznání, ale naopak je kdyko-
liv připravený projevovat úctu druhým, 
může velmi snadno zpívat svaté jméno 
Pána neustále.

V takovém rozpoložení mysli může 
oddaný dělat pokrok v duchovním životě 
a posouvat se kupředu ke svému cíli a na 
konci života dosáhnout dokonalosti. Sa-
mozřejmě nemůžeme očekávat, že každý, 
kdo se připojí, bude ihned čistý oddaný, 
avšak u oddaných praktikujících již delší 
dobu se očekává, že i přesto, že takováto 
úroveň ještě není plně realizována, se 
o ni budou vážně pokoušet a nezabředá-
vat do kritiky oddaných víc a víc.

„Oddaný znamená, že je schopný to-
lerovat všechny druhy nepohodlí a roz-
mary materiální přírody, a protože je 
natolik pohroužen do služby Krišnovi, 
nemá čas se hněvat, dělat přestupky 
a nebo hledat chyby. Ne. Oddaný zna-
mená velice velkorysý a laskavý ke 
každému a za všech životních situací je 
vždy džentlmen. 

Dopis Šríly Prabhupády Hansadútovi 
dásovi (10. prosince 1972)

Zde Šríla Prabhupád vysvětluje dal-
ší důvody ke kritice. Je to nedostatek 
pohroužení se do služby, či nedostatek 
služby a samozřejmě nekvalitní prakti-
kování sádhana bhakti v podobě každo-
denního vstávání před 4. hodinou ráno, 
účast na mangala árati, zpívání pozor-
ných 16 kol džapy atd. Známé přísloví 
říká ,,nezaměstnaná mysl, ďáblova dílna“. 
Kvalitní vykonávání procesu sádhana 
bhakti a vykonávání pravidelné aktivní 
služby je zdravá metoda, jak se vyhnout 
špatné mentalitě kritizování oddaných.

„Oddaný, který je pokorný, nevyhle-
dává chyby. Ve svém dopise nehledáš 
chyby na nikom, proto jsi dobrý vaišna-
va. Nevyhledáváš chyby na nikom. To je 
kvalifikace. Vždy bychom se měli pova-

žovat za pokorné a trpělivé. To musíš 
vědět. Takže všichni musíme mezi sebou 
spolupracovat, jinak co si lidé pomyslí, 
když bojujeme jeden s druhým? Chování 
oddaného je vždy ideální.“

Dopis Šríly Prabhupády Patitovi Ud-
dháranovi (12. prosince 1974)

Zde se Šríla Prabhupád zmiňuje 
o tom, co si bude myslet veřejnost, když 
budeme bojovat mezi sebou. A to je 
další důsledek kritiky oddaných. Pokud 
bojujeme uvnitř vlastních řad, jak bude-
me schopní přesvědčit další lidi, aby se 
připojili? 

Jeden velice aktivní kazatel našeho 
hnutí (žák ŠP) mi řekl, že největší kaza-
telská práce je uvnitř našeho hnutí. To je 
velice závažný problém. 

Proto, i když máme potíže jeden s dru-
hým a naše vztahy nejsou ideální, kritice 
bychom se měli vyhnout, protože to 
určitým způsobem může odrazovat lidi 
od hnutí Šríly Prabhupády, a to je velice 
závažné a už to není jen osobní problém, 
ale problém hnutí. 

Navíc kritika není to, co by Krišnu 
opravdu těšilo. Oddaný, který je kritizo-
ván, to nemusí brát nějak závažně, prostě 
jen další rozrušená mysl. Ale jak učí 
Šríla Prabhupáda, Krišna to bere velice 
vážně a určitě s tím není spokojen.

Šríla Prabhupáda se o této problema-
tice rozsáhle zmiňuje ve svých dopisech 
a jasně vysvětluje, jak se má vaišnava 
chovat. Kdo rozumí anglicky, tak ať stu-
duje jeho slova věnovaná tomuto tématu.

Kritika nepřináší žádný pozitivní pro-
spěch na osobní ani společenské úrovni 
a její zdroj je většinou v žádném, špat-
ném nebo neúplném praktikování proce-
su sádhana bhakti. 

Zapřemýšlejme každý sám nad sebou, 
co se dá zlepšit v našich životech, aby-
chom mohli všichni společně šířit slávu 
hnutí Šríly Prabhupády. ❧



Rambóru déví dásí kultura
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Šríla Prabhupáda chtěl, aby si ženy 
v jeho hnutí cudně zakrývaly tělo. 
I když v začátcích ženy, které žily 
v chrámu, většinou nosily dlou-

hé sukně a blůzy, jeho instrukce zněla: 
„Prsa mají být zakrytá dvakrát.“ 

Proto některé ženy nosily přes košile 
s dlouhými rukávy ještě mateřské hale-
ny bez rukávů a třeba šátek nebo šálu 
na hlavě. Šríla Prabhupáda s takovým 
oděvem nebyl spokojený a naučil své 
duchovní dcery nosit sárí. Také specifi-
koval, na který způsob by ho měly vázat.

Jednou, když kázal v Gudžaratu, viděl 
Šríla Prabhupáda dvě své žákyně, Málatí 
a Kaušalju, v sárí uvázaném jako gudža-
ratské ženy. Zuřil: „Kde jste se to nauči-
ly? Já jsem vás to neučil?“ 

Chtěl, aby jeho následovníci předsta-
vovali nejvyšší třídu ve společenském 
řádu a dávali tak příklad zbytku světa, 
a tak učil své následovnice nosit sárí 
způsobem určeným bráhmanům pro 
službu v chrámu. 

Žena, která má cudně zakryté tělo, 
prohlašuje, že vzhledem k tomu, že 
je služebnice Krišny, nemá zájem za-
ujmout muže svou hmotnou 
podobou. V tom smyslu již 
není „ďábel v přestrojení“, ně-
kdo, kdo se snaží polapit slabé, 
ale příznivec, „matka“, neboli 
ta, která se stará o druhé. 
Zvláště jí záleží na duchovním 
životě mužů. 

Touží po tom, aby dosáhli 
nejvyššího cíle života, vrátili se 
zpátky domů, zpátky k Bohu, 
aby nezůstali podmínění 
hmotnou iluzí, uchvácení oz-
dobami na jejím mrtvém těle.

Sárí je nejen cudným odě-
vem pro ženské tělo, které ji 
chrání před nechtěnými chti-
vými pohledy, ale je to také 

„duchovní uniforma“. 
Tak jako policisty poznáte 

podle uniformy, oddané jejich 
oděv identifikuje jako oso-
by, které mohou poskytnout 
duchovní pokyny a ochranu. 
Proto by lidé měli mít možnost 
rozpoznat v oddaných členy 
duchovní instituce.

Zjistila jsem, že nošení sárí zvyšuje 
moje kázání. Prakticky každý den musím 
vysvětlovat, proč ho nosím. Nošení sárí 
mi pomáhá jít správně duchovním příkla-
dem a nutí mě zvažovat, jak mé aktivity 
ovlivní lidi, kteří mají víru v to, že oddaní 
ISKCONu jsou sádhuové.

Jeden prostý důvod, proč nadále nosím 
sárí, je ten, že vím, že to těší Šrílu Prabhu-
pádu. Rád říkal: „Dhótí dělá oddaného!“ 
To naznačuje, že nošení devocionálního 
oblečení ovlivňuje duchovní transformaci. 

Vím, že Šríla Prabhupáda je náš věčný 
dobrodinec a ochránce, proto snáším 
zdánlivé nepohodlí nošení sárí, abych ho 
potěšila.

z archívu Kavičandry Svámího ❧

Mátádží: Mám zkušenost, že když 
někomu důvěřuji, po čase se ukáže, že 
ta důvěra... že ta osoba nebyla hodna 
důvěry, kterou jsem k ní chovala. Na 
jedné straně to je dobře, protože to 
snižuje mou připoutanost ke společen-
ským výměnám, ale na druhé straně... 
Je to tak vždycky, nebo to tak mám je-
nom já, že to nakonec vždycky skončí 
tak, že je má důvěra zklamána?

Bhakti Vidjá Púrna Svámí: To 
znamená, že v hmotném světě obecně 
se cokoliv dobrého změní na špatné 
a špatné na dobré. Ale když nebudeš 
nikdy nikomu věřit, jak potom můžeš 
říct, že jsi kdy žila? Takže, když žiješ, 
tak můžeš říct: „Hmotný svět nefun-
guje.“ A pak se můžeš posunout dál. 
Když ale nebudeš nikomu věřit, potom 
to nebude žádný život, a ty nebudeš 
moci nikdy prohlásit nic takového.

Neznamená to, že to bolí méně, ale 
ty bys měla jen vědět, do jaké míry 
tady ta důvěra může být. Protože 
v podstatě úplné a absolutní důvěry 
je hoden pouze Krišna a Jeho spo-
lečníci, protože kdokoliv jiný je do 
jisté míry obtěžkaný svým hmotným 
podmíněním.

Takže to kouzlo je v tom naučit 
se, komu můžu s čím věřit. A místo 
jedné osoby, ke které chováš veškerou 
důvěru, můžeš mít víc lidí, kterým se 
svěřuješ s různými věcmi a do určité 
míry. Dává to smysl? Potom je vše 
mnohem snazší. Ale pokud nemáš 
žádnou důvěru, pak nemůžeš mít 
žádný vztah. Můžeš jenom sedět na 
podlaze, protože věříš, že se to pod 
tebou nepropadne. Je to tak?

Ze semináře 
Vztah mezi mužem a ženou, 

Eger, Maďarsko, 5. srpna 2007 ❧

     ZKLAMANÁ 
DŮVĚRA

SÁRÍ
ODĚV

VAIŠNAVÍCH
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Ratha játrá 2015 



číslo 4  ročník 19  NÁMA HATTA  17číslo 4  ročník 19  NÁMA HATTA  17ÁÁ

v Praze
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Přijměte prosím naše uctivé poklony!
Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi!
Všechna sláva sankírtanové misi Pána Čaitanji!
Šrí Džagannáth, Baladév, Subhadrá Déví kí DŽAJ!!!

Dovolujeme si vás oslovit a lehce zrekapitulovat osmý ročník 
festivalu Ratha játrá v Praze.

V prvé řadě bychom vám všem chtěli velice poděkovat za vaši 
službu a podporu tohoto festivalu! Bez spolupráce vás všech by 
tento festival nebylo možné uskutečnit. Podle výsledků můžete 
sami odhadnout, jak moc jsou Pán Džagannáth a Šríla Prabhu-
páda spokojeni s naším společným úsilím.

Během festivalu se zdarma rozdalo:
400 litrů kitrí – rýžovo-hrachovo-zeleninová preparace
300 litrů sladké jogurtové rýže
70 litrů smažených nudliček
70 litrů raity (ochuceného jogurtu)
500 litrů nápoje
1 800 ks papadamů (indického chleba)
3 000 ks luglu (sladkost)
280 kg ovoce
457 ks knih 

Vzácnými hosty festivalu byli:
Džanánanda Svámí

Dánavír Gosvámí
Bhaktivaibhava Svámí
Kadamba Kánana Svámí
Parividha Prabhu (žák Šríly Prabhupády)
Džaj Gurudév Prabhu (žák Šríly Prabhupády)

Ratha játrá nás stála (od nejrůznějších povolení, letáků, letenek 
pro hosty, květiny, bhógy, pronájmu pódia, stolů, lavic, WC po 
zvukaře, prasádam balíčků na rozdávání, plastového nádobí či oz-
dob pro  Pána Džagannátha) CELKEM 210 434 Kč & 300 Euro.

Ještě jednou děkujeme všem z vás, kteří jste se podíleli na festi-
valu fi nančně, službou, mentální podporou a požehnáním!

Rádi bychom vás všechny požádali, abyste nám napsali své 
návrhy, postřehy, připomínky, cokoliv, co pomůže tento festival 
zlepšit pro potěšení Pána Džagannátha.

Náš tým není početný a festival se již stává celkem velkým 
soustem, proto vás pokorně prosíme o aktivní pomoc s organizací 
tohoto festivalu.

Komunikujte, komunikujte, komunikujte! :)
Stačí napsat jeden email na tuto adresu – rathayatra.prague@gmail.

com – určitě se domluvíme, jak a v jaké kapacitě můžete pomoci.
Děkujeme ještě jednou!
Džaj Džagannáth, Džaj Baladév, Džaj Subhadrá!

Hare Krišna
za organizační tým 
váš pokorný služebník Níla Mádhava dás ❧

Shrnutí Ratha játry 2015Shrnutí Ratha játry 2015
Hare Krišna drazí oddaní

Nejextatičtější podoba Pána Vesmíru a Jeho sourozencůNejextatičtější podoba Pána Vesmíru a Jeho sourozenců
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Nový web a Vjása púdžá Šríly 
Prabhupády

Drazí oddaní,
přijměte prosím naše uctivé poklony.
Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi.
Blíží se oslavy Vjása púdži Šríly 

Prabhupády. Chtěli bychom navázat 
na snahu z minulého roku a opět 
inspirovat oddané z Čech a také ze 
Slovenska k vyjádření díků Šrílovi 
Prabhupádovi v den jeho zjevení. 

Tímto bychom vás všechny chtěli 
požádat o vaše off eringy, ze kterých 
uděláme elektronickou knihu a umís-
tíme na stránky prabhupad.cz – 
nově vznikající web, na kterém najdete 
audio, video, textové překlady učení 
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanty Svá-
mího Prabhupády, zakladatele-áčárji 
hnutí Hare Krišna, v českém jazyce.

Vaše off eringy pošlete na adresu 
info@prabhupad.cz nejpozději do 4.9. 
Po editaci umístíme vše na web.

Děkujeme.
za tým Prabhupád.cz

Nitái Navadvípačandra dás

V minulém čísle jsem nesprávně 
napsala pod obrázek Bhaktisiddhánty 
Sarasvatího a jeho žáka Šrí Kuňdža 
Bihárí prabhua na stránce 19, že se 
jedná o Šrílu Prabhupádu. Mylně jsem 
si vyložila popisek z Googlu Srila 
Prabhupada and Sri Gurudeva. Moc se 
omlouvám. 

Vaše služebnice
Džalángí dásí

OPRAVAHare Krišna drazí oddaníHare Krišna drazí oddaní
z české i slovenské játry!z české i slovenské játry!

Přijměte prosím uctivé poklony! Sláva 
Šrí Guruovi, Šrí Gourángovi, sláva Šrílovi 
Prabhupádovi!

Moje nejbližší okolí tvrdí, že Krišna ne-
existuje. Ale něco mi tu nehraje! Vlivem 
karmy je moje hmotné tělo spoustu let 
nemocné, unavené, ztratila jsem již 50 % 
zraku s předpokládanou progresí. Ovšem 
každoročně se při festivalu Ratha játrá 
pro mě děje něco zcela nepochopitelného, 
mystického, něco co nemá logiku.

V momentě, kdy se rozjede rathajátrový 
vůz, upínám zrak na Pána Džaganátha. Jak 
je možné, že se můj chabý zrak o 1/3 zlepší 
a vidím Ho zřetelněji než cokoli jiného? 
Jak je možné, že mizí veškerá únava, vy-
držím téměř 3 hodiny v tropickém vedru 
zpívat a tančit? Vždyť mám problém do-
běhnout 100 metrů na autobus. Jen upřený 
zrak na Božstva, ruce nad hlavou, zpěv 
mahá mantry a Džaj Džagannáth, Džaj 
Baladév, Džaj Subhadrá. Navíc letos jsem 
ke konci průvodu zjistila, že mi po celou 
dobu nechyběl vůbec nikdo z rodiny, vů-
bec nikdo!! Jak je to možné?

V mém životě přišla chvíle, kdy jsem se 
musela rozhodnout. Zůstat s manželem 
pod podmínkou, že se vzdám společnosti 
oddaných, nebo odejít z domu.V napro-
stém zoufalství a strachu jsem křičela 
na Krišnu, ať mi pomůže... Téměř 2 roky 

trpím jak pes a najednou mi žádné vztahy 
nechybí? Jsem naprosto šťastná... Jak je 
to možné? Vždyť stále jen zpívám HARE 
KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠ-
NA HARE HARE HARE RÁMA HARE 
RÁMA RÁMA RÁMA HARE HARE. 
Chci, aby to trvalo věčně... jen pořád zpí-
vat Božstvům na voze... průvod končí... 
Drahá Džalángí, opět jsi měla pravdu:). 
Radostně zpívat – to je Krišna vědomí.

Asi po hodině jdu s oddanými harinám. 
Prabhuové udávají svižné tempo a sloven-
ské mátádží tančí. Takže žádná hlemýždí 
procházka. Pro mě doslova běžící mara-
ton:). Kde jsem opět vzala sílu a nadšeně 
zpívám? Jsem šťastná. Jak je to možné?

Ať mi nikdo netvrdí, že Krišna neexis-
tuje. Jestli má někdo z mého okolí logické 
vysvětlení, nechť mi dá vědět. Budu o něm 
přemýšlet a příští Ratha játru mu snad 
dám uspokojující logickou odpověď.

Děkuji, že Níla Mádhava dás a jeho 
dobrá žena Rádhiká Sundarí déví dásí 
každoročně organizují Ratha játru. Děkuji 
Kalávatí déví dásí za každoroční službu 
a trpělivost. Děkuji všem oddaným. Bylo 
úžasné a naplňující vidět vaše šťastné, 
blažené tváře. Přítomnost Mahárádžů mě 
opět naplnila vděčností.

Hare Krišna
Vaše pokleslá služebnice bhaktin Renata

P.S.: Omlouvám se za pravopis a špatný 
sloh, spisovatelka ze mě nebude:) ❧



Príja Kírti dás dětem
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1) Krišnův otec se jmenuje:
a) Vasudéva
b) Vásudéva
c) Kámadéva
d) Vjásadéva

2) Jakmile Dévakí otěhotněla 
posedmé, zjevil se v jejím lůně:
a) Šrí Krišna
b) Balaráma
c) Jógamájá
d) Prahlád

3) Balaráma je:
a) zdroj duchovní síly, původní 
duchovní učitel
b) zdroj fyzické síly, původní 
léčitel
c) zdroj duchovní síly, původní 
ničitel

4) Balaráma byl přemístěn:
a) z lůna Róhiní do lůna Dévakí
b) z lůna Dévakí do lůna Róhiní
c) z lůna Dévakí do lůna Jašódy

5) Myslet na Krišnu nepříznivě, se 
záporným postojem (jako Kansa):
a) je projev vědomí Krišny
b) vědomí Krišny není
c) je i není projev vědomí Krišny

6) Šrí Krišna sestupuje do 
hmotného světa, aby:
a) hrál na svoji fl étnu
b) osvobodil ničemné, zničil 
zbožné a aby zrušil náboženské 
zásady
c) osvobodil zbožné, zničil 
ničemné a aby ustanovil 
náboženské zásady

7) Co znamená v sanskritu „satyam 
param“:
a) Nejvyšší Absolutní Pravda 
(Krišna)
b) věčná duše
c) transcendentální poznání

8) Hmotný projev je přirovnán ke:
a) kapce vody na listu lotosu

b) stromu
c) myšlence

9) Brahmá..., Višnu..., Šiva...
a) ničí, tvoří, udržuje
b) tvoří, udržuje, ničí
c) udržuje, ničí, tvoří

10) Kdo není polobůh:
a) Šiva
b) Ganéš
c) Višnu
d) Brahmá

11) Jméno Krišna v sanskritu 
znamená:
a) nejmocnější
b) nejkrásnější
c) nejpřitažlivější

12) Kansovým spojencem byl:
a) Mahárádža Judhišthira
b) Mahárádža Ambaríša
c) Mahárádža Džarásandha
d) Karel IV.

13) Krišna se nejdříve zjevil:
a) v lůně Dévakí
b) v mysli Dévakí
c) v mysli Vasudévy

14) Když se Krišna zjevil v lůně 14) Když se Krišna zjevil v lůně 
Dévakí, tak:Dévakí, tak:
a) Kansa Dévakí okamžitě zabil
b) Kansa se nakonec rozhodl, že 
Dévakí nezabije, ale počká na 
nevyhnutelnou budoucnost
c) Kansa měl velikou radost 
a Dévakí objal

15) Účelem meditace je:
a) odpočinout si
b) vyprázdnit mysl
c) zaměřit mysl na Pána, Osobnost 
Božství, počínaje Jeho lotosovýma 
nohama

UžUž jstejste četličetli KrišnaKrišna knížkuknížku?
Správné odpovědi jsou:  1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6c, 
7a, 8b, 9b, 10c, 11c, 12c, 13c, 14b, 15c



Džalángí déví dásí aktuálně...
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ŘEKA NEKTARU
Milostí Šrí Krišny se naší játrou 

přehnal nektarový proud vznešených 
duší. Navštívili nás Dánavír Gósvámí, 
Džanánanda Svámí, Bhaktvaibhava 
Svámí, Kadamba Kánana Svámí, Bhakti 
Nitjánanda Svámí, Vaijásaki prabhu, 
Prithu prabhu, Parividha prabhu 
a Sarvátma prabhu. A začátkem září se 
očekává příjezd Prabhávišnua prabhua.

„Všechna zjevená písma říkají, že stačí 
jen okamžik ve společnosti čistého odda-
ného, a človĕk může dosáhnout veškerého 
úspĕchu.“ (C.c., Madhja 22.54)

VÉDSKÁ SVATBA
Na letním táboře Náma Hatta podstoupili 
Lókaguru dás (žák Dánavíra Gósvámího) 
a bhaktin Lucie (aspirující žákyně Kadamby 
Kánany Svámího) viváha jagju, védskou 
svatbu. Společnou oběť před Krišnou, 
posvátným ohněm a přítomnými vaišnavy 
vedl hlavní púdžárí chrámu v Lužcích 
Vidjágati dás. Přejeme vše jen to nejlepší! 

FESTIVAL JAPONSKÉ KULTURY
Oddaní Hare Krišna přijali pozvání na 10. 
ročník Festivalu japonské kultury v Modré 
škole na Praze 4. Několik set především 
mladých návštěvníků, studentů, seznámili 
prostřednictvím kurzu vaření s védskou 
kuchyní, zazpívali jim kírtan a rozdali pra-
sádam. Sankírtan jagja kí džaj! 

PADA JÁTRÁ 2015 
– JEDINEČNÉ VÝSLEDKY!

Pada játrá 2015 je už historií. V čem byla 
stejná a v čem jiná než její předešlé ročníky? 
To se dozvíte v příštím vydání Náma Hatty. 
Už teď ale můžeme říct, že letos byla jako 
sklenice vřelé šťávy z cukrové třtiny – tak 
horká, že se už skoro nedala pít, ale tak 
sladká, že jsme nemohli přestat.

Stokilometrové trasy z Poděbrad do 
Pardubic se zúčastnilo celkem 70 oddaných. 
Milost Pána Gaurángy a Nitjánandy tekla 
horkým proudem a během letošní Pada 
játry se rozdalo celkem 2 085 knih a 1 000 
balíčků prasádam, večerní programy 
navštívilo přes 1 200 lidí, rozdalo se jim 
zhruba 1 200 talířů prasádam (slavnou 
kokosku z minulých ročníků letos nahradil 
tácek s pakórou, raitou, čatným, halvou, 
nebo sladkou kuličkou, a ve dnech 
největšího vedra zvládli oddaní nabízet 
i nápoj), a z vozu se rozletělo k rukám 
nadšených návštěvníků 1 100 létajících 
mahá banánů. Pada játrá 2015 KÍ DŽAJ!!!

Muni Prija dás

ZASVĚCENÍ
Také na letošním Náma Hatta táboře 
získala od Kadamby Kánany Svámího 
první zasvěcení bhaktin Veronika. Tato 
ostravská oddaná věnující se především 
sankírtanu se nyní jmenuje Vání déví dásí. 
Blahopřejeme! ❧

Hare Krišna Džalángí,
přijmi prosím mé uctivé poklony! 

Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi 
a Tvé oddané službě!

Včera jsme byli v chrámu a moc se 
mi tam líbilo. Už dlouho jsem nebyla 
tak klidná jako u Vás. U Vás je to, co 
člověk hledá celý život (někdy i déle).

Božstva jsou krásná a Vy jste všich-
ni milí a vstřícní. Vaše společnost je 
tak příjemná, že se teď bez Vás cítím 
strašně sama. Kdy zas dostanu milost, 
abych Vás mohla vidět, nevím, ale 
budu se za to modlit.

Mám pocit, že jsem za hostinu a dva 
balíčky maháprasádam dala málo (500 
Kč), tak se pokusím, jen co budu mít, 
zaslat něco víc.

Přednáška se mi velmi líbila. Je to 
jak z jiného světa, slyšet o Krišnovi. 
Tam, kde jsem já, to nikoho nezajímá, 
snad Esterku, trochu.

Tak Vám v chrámu přeji, abyste byli 
šťastní a spokojení. Díky za vše. Hare 
Krišna!

Markéta
P.s.: Tak zasílám ještě 200 Kč, dala mi 
to Esterka ze svých úspor. Džaj!

Vání déví dásíVání déví dásí

Vítězná Pada játrá 2015Vítězná Pada játrá 2015
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Kapitola 3: Úzkost Bhakti je rozptýlena
Šrímad Bhágavata MahátmjaŠrímad Bhágavata Mahátmja

Šrí Nárada řekl: „Abych ustanovil 
bhakti, gjánu a vairágju, budu 
konat gjána-jagju přednášením 
Šrímad Bhágavatamu, jak jej 

přednesl Šrí Šukadéva Gósvámí. Prosím, 
vysvětlete, kde by se měla jagja provádět. 
Jste znalci Véd, proto prosím vysvětlete 
slávu Šrímad Bhágavatamu, jak jej 
pronesl Šrí Šukadéva Gósvámí. Také 
prosím vysvětlete správný postup a dobu 
pronášení.“

Kumárové odpověděli: „Ó Nárado, 
jsi velmi pokorný a dokážeš rozlišovat. 
Všechno ti vysvětlíme, tak nám prosím na-
slouchej. Blízko Haridváru 
je místo ke koupání ne-
boli ghát na břehu Gangy 
zvaný Ánanda. Žije tam 
mnoho svatých osob, a po-
lobozi a dokonalé bytosti 
toto místo často navštěvují. 
Toto místo je bohaté na 
různé druhy stromů a rost-
lin a písek je tam měkký 
a lákavý. Tento nádherný 
ghát zdobí osamělé místo 
na řece. Vůně lotosů se 
line vzduchem a lvi a tygři 
tam nejsou nepřátelští vůči 
jiným zvířatům. Jdi tam 
a bez námahy začni tuto 
gjána jagju, neboť pro-
střednictvím této kathá se 
projeví nová rasa. Uvidíš, 
jak se Bhakti zjeví spolu 
s Gjánou a Vairágjou, kteří zestárli. Všude, 
kde probíhá přednášení Šrímad Bhágava-
tamu, se automaticky projeví bhakti, gjána 
a vairágja. Zvukem Bhágavatamu omlád-
nou a získají energii.“

Šrí Súta Gósvámí řekl: „Poté, co to do-
řekli, Kumárové toužící pít nektar Šrímad 
Bhágavatamu dorazili na břeh Gangy spo-
lu s Náradou. Novina se rozšířila po celé 
Zemi a po všech třech planetárních systé-
mech. Ti oddaní, kteří cítili nějakou chuť 
k naslouchání Pánovým zábavám, se rych-
le přišli napít nektaru. Mudrci jako Bhrigu, 
Vasištha, Čjavana, Gautama, Medhátithi, 
Dévala, Dévarata, Parašuráma, Višvámitra, 
Sakala, Márkandéja, Dattátréja, Pippaláda, 
Vjása, Parášara, Čajasuka, Džadžáli, Dža-
hnu a všechny podobně vznešené svaté 
osoby tam dorazili spolu s rodinnými 
členy a žáky. Kromě nich přišly ve svých 
zosobněných podobách Védy, Upanišady, 
Mantry, Tantry, sedmnáct Purán a šest fi -

lozofi ckých systémů. Svaté řeky jako Gan-
gá, svatá jezera jako Puškar, svaté kšétry 
jako Kurukšétra, svaté lesy jako Dandaka, 
všechny světové strany, majestátní hory 
jako Himálaje, polobozi, Gandharvové 
a dokonce i Dánavové si přišli vyslechnout 
Hari kathá. Ty, kteří nebyli ochotni přijít 
z přílišné pýchy, přivedl velký mudrc Bhri-
gu, který je zkušeně přesvědčil. Kumárové 
poté usedli na krásné sedadlo nabídnuté 
Šrí Náradou a rozhodli se přednést Šrímad 
Bhágavatam. Vpředu v publiku seděli vaiš-
navové, asketové, brahmačárí a před nimi 
seděl Šrí Nárada Muni. Na jedné straně 

seděli mudrci a na druhé polobozi. Jedno 
místo hostilo Védy a Upanišady a jiná 
svatá místa. Na dalším místě usedly ženy, 
zatímco všude kolem se rozléhalo volání 
‘Sláva! Sláva!,, znělo troubení na lastury 
a lidé se navzájem zdobili barevnými práš-
ky a květinami. Někteří polobozi sestoupili 
ze svých letadel a jiní z nebe shazovali kvě-
tiny na publikum.“

Súta Gósvámí řekl: „Takto bylo prove-
deno uctívání a potom již všichni seděli 
s pozornou myslí. Kumárové začali před-
nášet slávu Šrímad Bhágavatamu před 
mudrcem Náradou. „Nyní popíšeme slávu 
Bhágavatamu, jehož nasloucháním se 
dosáhne osvobození. Je třeba vždy naslou-
chat Šrímad Bhágavatamu, neboť tak se 
Pán usadí v duši. Bhágavatam má 18 000 
veršů ve dvanácti zpěvech a je to dialog 
mezi Šrí Šukadévem a králem Paríkši-
tem. Živá bytost se potuluje v tomto světě 
kvůli své nevědomosti, dokud neuslyší 

Bhágavatam, který přednesl Šrí Šukadéva 
Gósvámí. Ve skutečnosti není třeba vy-
slechnout mnoho písem a Purán, protože 
to způsobí jen zmatek. Samotný Šrímad 
Bhágavatam dokáže udělit osvobození. 
Dům, kde se denně přednáší Bhágavatam, 
se stává svatým místem a ti, kdo tam bydlí, 
se zbaví všech hříchů. Tisíce obětí koně 
a stovky obětí vádžapéja nelze přirovnat 
k šestnáctině prospěchu z naslouchání 
Šrímad Bhágavatamu. Ó mudrci, hříchy 
sídlí v těle pouze tak dlouho, dokud osoba 
správně nevyslechne Šrímad Bhágavatam. 
Prospěch, který nabízejí Gangá, Gajá, Káší, 

Puškar nebo Prajág, nelze 
srovnávat s tím, který 
vyplývá z naslouchání 
Bhágavatamu. Jestliže si 
přejete dosáhnout Nej-
vyššího Sídla, pak byste 
měli denně recitovat ales-
poň jednu polovinu nebo 
jen čtvrtinu verše Šrímad 
Bhágavatamu. Neexistuje 
rozdíl mezi ómkárou, 
Gájatrí mantrou, Puruša-
súktou, třemi Védami, 
Šrímad Bhágavatamem, 
dvanáctislabičnou man-
trou, dvanácti rysy boha 
Slunce, Prajágem, Kálou, 
který se projevuje jako 
rok, bráhmanem, obětí 
agnihótra, krávou, půs-
tem na Ékádaší, Tulasí, 

jarem a Osobností Božství, Krišnou. Kdo 
naslouchá Šrímad Bhágavatamu ve dne 
v noci a chápe jeho význam, se zbavuje 
hříchů spáchaných v miliónech životů. 
O tom není pochyb. Ten, kdo denně pro-
náší dokonce jen polovinu nebo čtvrtinu 
verše Šrímad Bhágavatamu, získává pro-
spěch vykonání oběti rádžasúja (oběti 
koně). Každodenní přednášení Bhága-
vatamu, meditace o Nejvyšší Osobnosti 
Božství, zalévání Tulasí a služba krávě jsou 
považovány za stejné. Pokud osoba slyší 
verš ze Šrímad Bhágavatamu v okamžiku 
smrti, Pán je potěšen a udělí jí pobyt na 
Vaikuntě.

Ten, kdo umístí Bhágavatam na zlatý 
trůn a daruje jej oddanému, jistě dosáhne 
společnosti Osobnosti Božství. Osoba, kte-
rá během celého svého života neuslyší ani 
část Šrímad Bhágavatamu, je jako čandála 
nebo osel. Účelem jejího narození bylo jen 
způsobit porodní bolesti matce. Kdo nesly-
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šel ani jeden verš z Bhágavatamu, je velmi 
hříšný, a přestože žije, je ve skutečnosti 
mrtvý. Jeho život je naprosto k ničemu 
a pouhé břemeno pro Zemi. Toto je výrok 
Pána Indry, vládce polobohů. Ve skuteč-
nosti není příliš snadné získat příležitost 
slyšet Šrímad Bhágavatam. Dostane ji pou-
ze velmi zbožná osoba. 

Ó Nárado, jsi velmi inteligentní a sídlo 
mystiky. Slyš toto kathá pozorně. Neexis-
tují žádná pravidla omezující čas nebo 
datum pro naslouchání Bhágavatamu. Za 
nejlepší se považuje, když osoba vyslechne 
Bhágavatam za dodržování slibu celibátu 
a pravdomluvnosti. Pro lidi v Kali juze 
je to však velmi obtížné. Proto Šukadéva 
Gósvámí vysvětlil zvláštní způsob naslou-
chání, který by měl být znám. V Kali juze 
jsou mysli lidí vždy rozrušené, a proto 
je pro ně velmi obtížné konat zbožnou 
činnost a následovat pravidla po dlouhou 
dobu. Proto doporučil způsob naslouchání 
Bhágavatamu po sedm dnů, které se nazý-
vá saptáha šravana neboli saptáha jagja.

Šukadéva říká, že jakýkoliv prospěch vy-
plývá z naslouchání Bhágavatamu během 
měsíce Mágha nebo kdykoliv jindy, stejný 
prospěch vyplývá ze saptáhy. Vzhledem 
k tomu, že lidé obvykle žijí krátce, jsou 
neustále nemocní a nejsou schopni ovládat 
mysl, je v Kali juze nabídnut způsob na-
slouchání Šrímad Bhágavatamu po sedm 
dní. Tento prospěch, nedostižný askezí, 
jógou a mystickým transem, je snadno 
dosažitelný správným nasloucháním 
Bhágavatamu prostřednictvím saptáhy. 
Neexistuje větší vrata, askeze, oběť, služba 
svatému místu, meditace či poznání než 
naslouchání Bhágavatamu prostřednic-
tvím saptáha jagji.

Šaunaka řekl: „Ó Súto Gósvámí, učinil 
jsi velmi úžasné výroky! Bhágavatam za-
jisté musí popisovat Pána Krišnu, který je 
zdrojem Brahmanu, ale jak je možné, že 
je to dokonce lepší způsob osvobození než 
cesta poznání?“

Súta Gósvámí řekl: „Ó Šaunako, když 
se Pán Krišna chystal opustit tuto planetu 
Zemi a odebrat se do svého sídla, přednesl 
jedenáctý zpěv Uddhavovi. Po jeho vy-
slechnutí Ho Uddhava požádal: ,Ó Góvin-
do, splnil jsi svůj záměr, pokud jde o Tvé 
oddané, a zatímco se připravuješ na návrat 
do svého sídla, v mé mysli je jedna po-
chybnost. Prosím vyslechni si ji a poskytni 
mi útěchu. 

Kali juga začne okamžitě a budou patrné 
různé druhy hříšných činností. Svatí lidé 
se stanou démonskými a Země bude pře-
tížena. Kdo jí poskytne útočiště? Ó Pane 
s lotosovýma očima, kromě Tebe nevidím 
nikoho, kdo ji může ochránit. Pane, jsi 
velmi drahý svým oddaným a milostivý ke 
svatým osobám, proto prosím neodchá-
zej. Ó Pane, zjevil ses tu pouze pro dobro 

svých oddaných – jak tedy budou Tvoji 
oddaní přežívat v odloučení od Tebe? Me-
ditovat o Tvém neosobním rysu je velmi 
strastiplné, proto prosím něco udělej.‘

Po vyslechnutí těchto slov Uddhavy 
v Prabháse Pán navrhl řešení, aby posky-
tl útočiště svým oddaným. Ó Šaunako, 
vložil veškerou svou moc do Šrímad 
Bhágavatamu spolu se svojí neprojevenou 
podobou. Měli bychom proto vědět, že 
Šrímad Bhágavatam je zosobněním Pána 
v podobě zvuku. 

Ten, kdo slouží, naslouchá či dokonce 
jen spatří Šrímad Bhágavatam, se zbaví 
všech hříchů. V Kali juze je proto naslou-
chání Bhágavata saptáze hlavním nábo-
ženstvím a je nadřazeno všem ostatním 
způsobům. V Kali juze je to jediný princip, 
který odstraňuje hřích a zbavuje nešťastné 
lidi utrpení. Dává jim schopnost překonat 
chtíč, hněv a chamtivost. Pro polobohy 
je velmi obtížné dosáhnout osvobození 
z máji, jak to tedy lze očekávat u smrtelní-
ků? Vyslechnutí saptáhy je proto správný 
způsob osvobození ze spárů máji.“

Súta Gósvámí řekl: „Ó Šaunako, zatím-
co Kumárové vysvětlovali slávu saptáhy 
Náradovi Munimu, v onom shromáždění 
se stala velmi úžasná věc. Bhakti se zjevila 
spolu se svými dvěma syny, kteří nyní opět 
nabyli svého mládí. Hlasitě a opakovaně 
pronášela ,Šrí Krišno! Góvindo! Haré! 
Muráre! Ó Pane! Nárájane! Vásudéve!‘. 
Všichni shromáždění lidé viděli, že Bhakti 
zkrásněla nošením významů Šrímad Bhá-
gavatamu jako ozdob. Mudrci pak začali 
diskutovat, jak došlo k tomu, že se Bhakti 
projevila ve shromáždění, odkud přišla, 
a tak dále.

Kumárové pak řekli: „Bhakti se nyní 
zjevila z významu Bhágavata kathá.“ Když 
to Bhakti a její dva synové slyšeli, pokorně 
prohlásili: „V Kali juze jsme byli skoro 
ztraceni, ale teď jste nás oživili. Prosím vy-
světlete nám, kde bychom se mohli usadit.“

Kumárové odpověděli: „Udílíte Osob-
nost Božství vašim oddaným a přetínáte 
pouta tohoto hmotného světa, a proto 
byste měli s velkou trpělivostí a odhod-
laností sídlit v srdcích oddaných Pána 
Krišny. Chyby Kali jugy mohou přemoci 
celý vesmír, ale na vás nebudou moci ani 
pohlédnout.“

Po vyslechnutí slov Kumárů Bhakti 
vstoupila do srdcí Pánových oddaných. 
Oddaní, v jejichž srdci sídlí Bhakti, mohou 
vypadat chudí, ale jsou nanejvýš slavní 
a majestátní, protože Pán samotný opustil 
své sídlo, aby se usadil v jejich srdcích, 
spoután provazem oddanosti. Bhágavatam 
je zosobněním Pána na Zemi a jeho slávu 
nelze popsat slovy. Každý, kdo slyší nebo 
přednáší Bhágavatam, se stává společní-
kem Pána. Jaký je tedy význam nábožen-
ských zásad bez něho? ❧

29.8. příchod Pána Balaráma 
(půst do oběda)

29.8. začíná 2. měsíc Čáturmásji 
(půst od jogurtu)

30.8. odjezd Šríly Prabhupády 
do USA

5.9. ŠRÍ KRIŠNA DŽANMÁŠTA-
MÍ, příchod Pána Šrí Krišny 
(půst do půlnoci)

6.9. NANDÓTSAVA, příchod Šríly 
Prabhupády (půst do oběda)

9.9. Mahádvádaší, půst za Annadá 
Ékádaší 
(př. 10.8. od 6:29 do 10:49)

21.9. RÁDHÁŠTAMÍ, příchod Šrí-
matí Rádhárání 
(půst do oběda)

24.9. Páršva Ékádaší, (půst za Pána 
Vámanadéva do oběda, př. 
25.9. od 6:52 do 10:53)

25.9. Šrí Vámana Dvádaší, příchod 
Pána Vámanadéva 
(půst včera, dnes hostina)

25.9. Šríla Džíva Gósvámí – příchod
26.9. Bhaktivinóda Th ákura – 

příchod, (půst do oběda)
27.9. Šríla Haridása Th ákura – 

odchod
28.9. Šríla Prabhupáda přijal 

sannjás, začíná 3. měsíc 
Čáturmásji (půst od mléka)

4.10. Šríla Prabhupáda přijel do 
USA

8.10. Indirá Ékádaší 
(př. 9.10. od 7:14 do 10:57)
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CESTA DO INDIE

Byl zimní únorový den, poněkud 
chladnější než ty ostatní, a naše 
skupina v počtu devíti osob se 
sešla na ruzyňském letišti, aby 
nastoupila do letadla, které nás 
převeze do teplých slunečných dnů.

Do Májápuru
Byli jsme trošku zklamaní teplotou 

v Istanbulu, která se pohybovala jen leh-
ce nad nulou, ale když jsme v pět hodin 
ráno vystupovali z letadla v Delhi, již 
nás přivítalo příjemných patnáct stupňů. 
Během čekání na letadlo do Kalkaty jsme 
v krátkosti navštívili chrám Rádhá-Pár-
tha sárathi, získali daršan těchto nádher-
ných Božstev, a rychle se zase vrátili na 
letiště, aby nebyl problém.

Nebyl, tedy alespoň ne v podobě zmeš-
kaného letu. Upjatí evropští turisté, uvol-
něte se! Jste v Indii, udělejte si pohodlí 
pár hodin navíc v odletové hale!

Takto jsme prošli naší první, ale zda-
leka ne poslední zkušeností s indickou 
dopravou a po čtrnácti hodinách čekání 
na letišti jsme do Kalkaty dorazili pozdě 
v noci. 

Taxi, které na nás čekalo, nás odvezlo 
do Šrí Dhám Májápuru, konečného cíle 

našeho putování. Májápur nás přivítal 
krásným počasím a svými okouzlujícími 
Božstvy: půvabnými Rádhá-Mádhava, 
velkolepou Paňča Tattvou a milostivým 
Nrisinhadévem.

Impozantní stavba Chrámu védské-
ho planetária se tyčí do závratné výše 
a udivuje svou velkolepostí a mohutností. 
Bylo nám řečeno, že přitahuje až dvě stě 
tisíc návštěvníků měsíčně a jejich počet 
neustále vzrůstá. 

Džajapatáka Mahárádža nazval tuto 
stavbu „korunou ISKCONu“, to ukazuje, 
jak obrovský je význam a důležitost této 
stavby – představuje jakýsi milník či 
úspěšné završení padesátileté činnosti 
naší společnosti.

Parikram
Měli jsme dost času se aklimatizovat 

a připravit se na nejnáročnější, nicméně 
nejextatičtější část našeho pobytu – má-
jápurský parikram. 

Tuto odpočinkovou část nám zpříjem-
ňovaly každodenní semináře, například 

„Džíva Gósvámí – Šat sandharba“, mohli 
jsme navštívit přilehlá poutní místa: 
Jógapítha, Navadvíp a Džagannáthův 
chrám v Rádžapuru. 

Posledních několik dnů se rozjela 
slavná kírtan mélá s úchvatnou nála-
dou vznešených melodií, které nene-
chaly nikoho na pochybách, že san-
kírtan, společné zpívání svatých jmen 
Pána, je prostředkem i cílem a je tou 
nejpříjemnější a nejdůležitější činností 
oddaného na jeho cestě zpátky domů, 
zpátky k Bohu.

Navadvíp Mandal Parikram, putování 
po devíti ostrovech, které představují 
okvětní lístky lotosu, začal velice atrak-
tivně. Přibližně šestnáct set oddaných 
tzv. mezinárodní skupiny se sešlo na 
Prabhupádově ghátu, na břehu Gan-
gy, nasedlo do asi dvaceti velkých lodí 
a dvouhodinovou plavbou hlubokými 
vodami této božské řeky započalo slav-
ný parikram.

Chodí se za zpěvu harinámových me-
lodií, kdy se u mikrofonu střídají kírta-
noví zpěváci z celého světa. 

Procházíme místy, kudy kráčel osobně 
Pán Čaitanja Maháprabhu se svými spo-
lečníky. Navštěvujeme svatyně, máme 
daršany s Božstvy a Mahárádžové nás 
inspirují popisy míst, událostí a příběhů, 
které se pojí k těmto tírthám, svatým 
místům.
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Milost až po okraj
A právě, když už jsou všichni naplněni 

milostí až po okraj a zdá se, že únava už 
se také začíná projevovat v řadách pout-
níků, přichází další milost v podobě ob-
čerstvení, očekávaného prasádam. 

Poté, co se všichni napřijímají a odpo-
činou si, začíná další část putování, už se 
sluncem vysoko nad hlavou, ale se spo-
lečným zpíváním a oddanými dychtícími 
zažít další nektar v podobě šravanam, 
kírtanam, smaranam se snadno přenáší-
me přes horko i přicházející únavu.

Ještě několik zastávek u chrámů či ob-
lastí Pánových zábav a už nás čeká cílové 
tábořiště. Pandály, místo pro odpočinek 
pro ty, kdo se rozhodli strávit zbytek dne 
ve společnosti oddaných a Mahárádžů, 
kteří odpovídají na otázky týkající se 
různých námětů hluboké védské moud-
rosti, jsou také nočním útočištěm pro velký 
počet těch, kteří pochopili, že seberealizace 
a vědomí Krišny nejsou zas tak samozřej-
mou záležitostí, ale že je nutné vykonat 
určitou oběť a odříkání.

V takovém prostředí, kdy realizované 
osoby sdílejí své zkušenosti s ostatními, 
opěvují Nejvyššího Pána, ať už v podobě Návštěva Ékačakry, rodiště Pana NitjánandyNávštěva Ékačakry, rodiště Pana Nitjánandy

Džaj Rádhá MádhavaDžaj Rádhá Mádhava
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Pána Čaitanji, Krišny, nebo Jeho společníků, tato dharmasja, tatva, 
nihitam guhájam, povinnost a pravda skrytá v jejich srdcích, vstupuje 
do srdcí jejich posluchačů a projevuje se zvyšující se vírou, vzrůstající 
chutí a stupňující se inspirací a vrcholí znovu nalezenou, mnohdy 
dlouho zapomenutou láskou k Bohu.

Ani okamžik pro máju
Těchto několik neuvěřitelných dnů uplynulo až příliš rychle. Inten-

zivní oddaná služba, ani okamžik pro máju! V atmosféře prosycené 
oddaností jsme strávili poslední týden našeho pobytu v rodišti Pána 
Gaurángy ve společnosti mnoha oddaných z celého světa. 

Navštívili jsme Ékačakru, vesnici, kde se zjevil Pán Nitjánanda, a po 
oslavě Gaura púrnimy jsme vzdali své poslední poklony v jemném 
prachu Navadvípa dhámu a vyrazili vstříc dalšímu dobrodružství 
v zemi Pána Krišny, Vrindávanu. ❧

Dhaméšvar Maháprabhu, božstvo Dhaméšvar Maháprabhu, božstvo 
uctívané Pánovou manželkou uctívané Pánovou manželkou 
VišnuprijouVišnuprijou

Šrí Krišna DžanmáštamíŠrí Krišna Džanmáštamí
& & 

Nandótsava Šríly PrabhupádyNandótsava Šríly Prabhupády

5. - 6. září 2015 5. - 6. září 2015 

farma Krišnův dvůrfarma Krišnův dvůr

Městečko u BenešovaMěstečko u Benešova

Srdečně vás Srdečně vás 
zveme na oslavu zveme na oslavu 

příchodu příchodu 
Šrí Krišny a Šrí Krišny a 

Šríly Prabhupády.Šríly Prabhupády.

Čeká na vás nektar Čeká na vás nektar 
ve společnosti ve společnosti 

jejich oddaných, jejich oddaných, 
kírtany, divadlo, kírtany, divadlo, 

vyprávění a lahodné vyprávění a lahodné 
prasádamprasádam
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Rozhovor s Purušóttamou Kšétrou 
dásem, oddaným z Prahy, který dal 
knihy už do osmi set knihoven

Jak dlouho se věnuješ tomuto darování 
knih knihovnám ve spolupráci s progra-
mem Šástra Dána?

Začal jsem asi rok po začátku tohoto 
programu, který funguje od roku 2006. 
Pořídil jsem si kolo, které mělo na nosiči 
velký plechový kufr, a projížděl jsem ulice-
mi Prahy. Když jsem objevil vhodné místo, 
kde si lidé knihy půjčují a vracejí, třeba 
knihovny, školy, čajovny, atd., sesedl jsem 
z kola a věnoval tam knihy Šríly Prabhupády. 
V současnosti už jezdím autem.

Kolik obcí a jejich knihoven jsi již na-
vštívil a jak probíhá tvoje návštěva obcí, 
předpokládám, většinou vesnic?

V České republice je okolo 5 000 kniho-
ven – stejně jako chrámů ve Vrindávanu 
(smích). ČR má 77 okresů a 15 z nich jsem 
už projel. Každý okres má průměrně 65 
obcí, ale z těchto obcí má asi 55 aktivní 
knihovnu. Takže jsem dal knihy přibližně 
do osmi set knihoven.

Rozdávání je příkladem týmové spo-
lupráce, stejně jako hodinky nemohou 
fungovat bez spolupráce všech součástek. 
Ty se svou ženou Tungavidjou déví dásí 
hledáš a sbíráš dostupné informace o ce-
lém okrese – zda jsou v které obci knihov-
ny, kdy mají otevřeno, počet obyvatel, atd. 
Poté se nad mapou okresu zrodí strategic-
ký plán návštěvy obcí včetně pořadí podle 
otevíracích dob. Rozdávání do jednoho 
okresu trvá zhruba 5 dní, přespávám po 
ubytovnách co nejvíc ve středu okresu.

Knihovnice bývají překvapené, že mo-
hou v dnešní době dostat hodnotné knihy 
pro své čtenáře zdarma. Když je v obci 
kadeřnictví, kosmetika, fi tness centrum, 
Policie, dětský domov, atd., věnujeme 
knihy i tam. Knihy můžeme rozdávat díky 
nezištné pomoci spousty oddaných, kteří 
nám na ně posílají peníze.

Co prožíváš, když si knihovníci berou 
komín knih pro svoji knihovnu?

Nepřipisuji si žádné zásluhy. V minulos-
ti jsem nedělal žádné zbožné činnosti a ne-
měl jsem nárok na společnost oddaných 
Krišny. Díky oddaným vím, že musím 
udělat něco se svými nedostatky a napravit 
se. Hříšné touhy, které se rodí v každém 
z nás, se zmenšují s tím, jak roste chuť 

těšit gurua a Krišnu. Služba druhým v této 
misi mění náš sklon uctívat sama sebe ve 
sklon sloužit Krišnovi. Šríla Prabhupáda 
nás skrze své knihy zaměstnal a dovolil 
očistit touhy po hmotném požitku. Ta 
tendence vidět sám sebe, že jsem „dobrým 
člověkem“, se u upřímného oddaného 
utopí v misi rozdávání transcendentálního 
poznání. Prahláda Mahárádža viděl Kriš-
nu všude, a když mu Nrisinhadéva položil 
ruku na hlavu, zmizely tím i poslední zbyt-
ky démonských sklonů. 

Kdo nevyužívá společnosti oddaných 
a tohoto sankírtanového hnutí, je pohrou-
žen v hříšném jednání. Já osobně bych 
chtěl, abych něco dal, nějak přispěl tomuto 
sankírtanovému hnutí, něčím se podílel. 
A tato semínka knih Šríly Prabhupády 
jednou vyklíčí. Jako v minulém čísle Náma 
Hatty v příběhu od Vidžaje prabhua o tom, 
jak Krišna čekal v knihovně 30 let. Takže 
já jsem v tomhle ohledu jako pošťák, který 
přináší zásilku.

Máš nějaký zajímavý zážitek, na který 
si teď vzpomínáš?

Nedávno jsem se pousmál nad jednou 
paní knihovnicí, která mi řekla: „Já ne-
chápu, proč tyto knihy rozdáváte zadar-
mo. Proč? Aha, vy zřejmě chcete, aby je 
lidé četli.“

Vždy se snažíme, aby byly knihy Šríly 
Prabhupády vystaveny jako novinky na 
nejpřednějším místě a aby je knihovníci 
hned doporučovali.

Z čeho pramení tvá inspirace pro tuto 
službu, kterou děláš už tolik let a se kte-
rou plánuješ pokračovat i do budoucna?

Pán Nitjánanda zastavil Pána Čaitanju, 
když přivolával Sudaršana čakru na 
Mádháie. „V tomto věku démony nezabí-
jíš, ale měníš jejich mentalitu, osvobozu-
ješ!“ Chuť rozdávat knihy Šríly Prabhu-
pády pochází z příkladu samotného Šríly 
Prabhupády, a ta chuť se zvyšuje, když 
vidíme, že milost jde ven. 

Šríla Prabhupáda se ptal jednoho od-
daného, když přijel do Vrindávanu: „Kdy 
zase odjedeš?“ Chtěl, aby se více kázalo, 
kladl důraz na naléhavost boje s Kalim 
a jeho démonskými vládci. V našich živo-
tech je třeba jít hlouběji, aby hnutí Hare 
Krišna plálo. Pokračujme s harinám san-
kírtanem, než naše smrtelné tělo padne! 
Nikdo by neměl oddané zastavit v šíření 
sankírtanového hnutí. ❧
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Máme nejlepší fi lozofi i. Nenajdeš nic, co tě vyživí lépe 
než toto vědomí Krišny.

Jedna z potíží, kterým Jamuná čelila při cestě do Indie, byla 
její nechuť opustit svou sestru Džánakí. Šríla Prabhupáda si 
přál, aby Mukunda a Džánakí v nepřítomnosti Jamuny 

a Gurudáse převzali zodpovědnost za londýnský chrám, a po-
myšlení na Džánakí v této roli Jamunu děsilo. Džánakí, vždycky 
citlivá a křehká duše, byla poslední měsíce před tím, než její se-
stra odjela do Indie, neústupnější a polevovala ve vědomí Krišny. 
Jamuná se bála, že odpovědnost za vedení chrámu bude pro 
Džánakí příliš velká zátěž.

Když se Džánakí naposledy setkala se Šrílou Prabhupádou 
v jeho bytě na Baker Street, k překvapení Jamuny i všech ostat-
ních se před ním objevila v civilním oblečení. V té době jasně 
vyjádřila svoje přání odejít. Jamuná nikdy nezapomněla na 
ohromující lásku a soucit, které Šríla Prabhupáda Džánakí toho 
dne projevil.

Jamuná: Moje sestra otevřeně řekla Šrílovi Prabhupádovi, že 
chce odejít. Řekla mu: „Když jste tady, je všechno fajn, ale jakmile 
odjedete, všechny záležitosti jsou mnohem obtížnější, hlavně 
jednání s muži, a já to dál nechci dělat.“ Podívala jsem se na Šrílu 
Prabhupádu, v jehož očích se leskly slzy lásky. Já jsem taky plaka-
la, plakali jsme všichni.

On jí s hlubokou láskou a vážností řekl: „Prosím, neodchá-
zej. Máme nejlepší filozofii. Na celém světě nenajdeš lepší 
filozofii. Neexistuje nic takového jako poznání, které máme 

ve vědomí Krišny. Máme nejlepší 
písma, jako Bhagavad gítá, Šrímad 
Bhágavatam, Nektar oddanosti 
a Čaitanja čaritámrita.

A nic se nevyrovná našemu jídlu – 
prasádam. Nejen, že báječně chutná, 
ale jen tím, že je jíš, děláš duchovní 
pokrok. Nenajdeš nic, co tě vyživí 
lépe než toto vědomí Krišny. A nej-
lepší ze všeho je svaté jméno – mahá 
mantra, což je dokonalý a blažený 
způsob k dosažení nejvyššího cíle. 
A máme tu nejlepší společnost. Pro-
sím, neodcházej.“

A po celou dobu mu tekly z očí slzy. 
Jamuná vyprávěla tento příběh sku-
pině mladých studentů Góvardhan 
Akademie v Šaranágati (v Kanadě) 
v roce 2010. Použila příklad milosti 
Šríly Prabhupády vůči její sestře, aby 
ukázala, jak nás může falešné ego při-
pravit o naši schopnost ocenit něco 
tak mocného, jako je soucit gurua 
a jeho láska k nám.

Jamuná: „Když přijde falešné 
ego, jsme rychle překrytí tím, že 
nenásledujeme proces. Zapomně-
ní na Krišnu může nastat velmi 

rychle – poznáme to během dne. A když se pozorujete během 
čtyřiadvaceti hodin, kam jde vaše mysl – je ohromující, na 
jaká místa se dostane. Je to tak? Během čtyřiadvaceti hodin. 
Proč čtyřiadvacet hodin – mysl zabloudí kamkoliv během pěti 
minut! Takže když nenásledujeme proces vědomí Krišny, který 
nám dal Prabhupáda, pak trochu otupíme a naše nápady se do-
stanou do popředí, naše osobní mínění se dostane do popředí, 
zeslábneme a pak zapomeneme na Krišnu.

Šríla Prabhupáda nám tedy dal tento proces a řekl: „Je to skvělé. 
Prosím, přijměte to. Ať je to váš život.“ Život běží velmi rychle. Já 
vím, že když jste mladí, tak se vám to zdá jako věčnost od jedno-
ho roku ke druhému. Ale ti, kdo už mají za sebou třicítku, vidí, 
jak rychle roky utíkají. A je to tak. Mně je skoro sedmdesát let. 
A můžu vám říci, že život uběhl velmi rychle. Zdá se to jako před 
několika dny, když mi bylo dvacet pět let. Jen to letí. Ale my se 
chceme odevzdat. Chceme se dostat do velkého světa odevzdání 
se. Jak se dostaneme do velkého světa odevzdání se?

Snažte se být s lidmi, kteří jsou pokročilejší, než jste vy. Věnujte 
čas procesu seberealizace. Sledujte, jak si vedete. Hledejte, co může-
te zdokonalovat – kde můžete být lepší. Co potřebujete, abyste byli 
silnější? Když to budete dělat, tak nejdříve polezete jako mimino, 
pak uděláte první krůčky, pak jsou to kroky a pak běžíte. Stane se 
to a vy ucítíte to kouzlo – Krišnovo kouzlo. To je návod k míru. To 
je cesta svobody. My všichni hledáme svobodu, není to tak?

V jedné světské písničce se zpívá: „Nech svobodu zazvonit.“ 
Takže my chceme tu svobodu, ale ve skutečnosti jsme svázaní, 
málem v okovech – jako bychom byli přikováni hmotným vědo-
mím. Není lepší svoboda než vědomí Krišny. A někdy, když od-
daný takzvaně odejde nebo je slabý, skoro vždycky hledá nějakou 
svobodu nezávisle na Krišnovi. Ale tohle je velice úžasný proces. 

Máme skvělé průvodce, máme všude systémy podpory, jen 
když víme, kde je hledat. A Krišna a naši guruové a vaišnavové 
nám podávají provaz. My se ho jen musíme chytit – a to znamená 
odevzdat se.

Z knihy Jamuná Déví: Život ryzí oddanosti, 
část 1 – Příprava oběti lásky ❧

ProsímProsím
neodcházejneodcházej
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Když jsem přijel do Doněcku, 
vstoupil jsem do neobyčejné at-
mosféry. Místní oddaní jsou úžas-

ní, velice duchovní, otevření. Jídlo pro 
život – to není jen obyčejný projekt pro 
krmení lidí. Ve skutečnosti se účastníme 
mise Pána Čaitanji. Je to sankírtanové 
kázání. A oddaní v Doněcku se v tomto 
ohledu velice snaží.Vše je velice dobře 
zorganizované, nehledě na to, že tam je 
moře práce.

Už sedm měsíců hlavní kuchař a vedou-
cí projektu Róhiní Nandana prabhu svým 
příkladem inspiruje oddané. Každý den od 
pondělí do pátku vaří zhruba tunu zeleni-
nové kaše a jezdí nakupovat potraviny. Ve-
lice šikovně zorganizoval službu oddaných. 
Každé ráno ve čtyři hodiny přichází Dhíra-
naika prabhu, zamíchá těsto v ohromném 
kotli a začíná péct první várku chleba. Za 
den upeče dva až tři tisíce housek. V 7 
ráno pak jde do práce. V tu dobu přichá-
zejí další oddaní. Šrí Hanumán, bhakta 
Denis. Já jsem tam také chodil v tuto dobu. 
Róhiní Nandana přichází na devátou hodi-
nu a bere na sebe veškerou zodpovědnost 
za přípravu prasádam. V tu dobu rovněž 
přicházejí oddaní, kteří myjí, čistí a krájejí 
zeleninu. 

Prasádam se připravuje v chrámu, tam je 
hodně místa na vaření. Prasádam vaří čty-
ři lidé, zeleninu připravuje sedm lidí. Tato 
zeleninová kaše je neobyčejně chutná. Vaří 
se s láskou, s úsměvem, za veselého hovo-
ru. Vládne tam vřelá rodinná atmosféra. 
Kaše je z pohanky, pšenice a z ovsa. Lidem 
velice chutná. Pro ně to je milost Krišny. 
Oddaný Dhíranaika  sám postavil cihlové 
pece s ohromnými kotly, pod kterými se 
topí dřevem. Celkem 5 pecí (3 v kuchyni 
a 2 venku). Vše proto, aby se uvařilo více 
kaše a nakrmilo víc lidí.

Ve tři hodiny dovaří prasádam, naloží 
do plastových barelů a rozvážejí po vesni-
cích. Je určený harmonogram – do každé 
vesnice zavážejí dvakrát týdně (častěji to 
nejde, protože není dost lidí na to, aby se 
mohlo vařit v takovém množství). 

Každý den oddaní rozvážejí 20 barelů 
s jídlem (každý má obsah 40 litrů). Je těž-
ké uvěřit, jak moc toho dělají. Je to milost 
Krišny, nikdo by to takhle nevydržel. A oni 
to takhle dělají již osm měsíců. (Já už byl 
unavený, tělo toho mělo zkrátka dost.)

Ve vesnicích začalo oddaným pomáhat 
mnoho lidí. Takhle se také zapojili do 
sankírtanu.

Ještě chci něco dodat o Róhiní Nanda-
novi. Pět dní v týdnu vaří prasádam pro 
Jídlo pro život a v neděli vaří pro oddané 
hostinu. Když jsem byl na jedné takové 
hostině, byl jsem ohromen, bylo to neoby-
čejně chutné, bylo to nektarové prasádam. 

Róhiní Nandana také nosí se všemi dobro-
volníky 25 až 50 kilogramů těžké pytle s po-
hankou, rýží a moukou, se zeleninou, barely 
s kaší (20 až 60 kg), vyjíždí rozdávat prasá-
dam a ještě přitom si najde čas pro mnohé 
oddané, aby je vedl a byl jim všem přítelem. 
Je otcem dvou dětí a starostlivý manžel.

Ještě jednou chci zopakovat, že místní 
oddaní jsou úžasní lidé. Milostí Krišny jsou 
obdařeni soucitem, láskou, trpělivostí, silou 
vůle, vírou, aby se nehroutili pod břeme-
nem života a zapojili se do společné mise. 

O všech oddaných, kteří tam žijí a účast-
ní se tohoto projektu, by se dalo napsat 
spoustu pěkného: Juthéšvarí déví dásí, 
bhakta Svjatoslav Strjebljanskij, bhakta 
Denis Seljutin, Šrí Hanumán, Dhíranaika 
prabhu, Madana Mahiní déví dásí a mnozí 
další. Ještě o nich napíšeme...

Kírtičandra dás byl dobrovolníkem 
v Doněcku od 4. do 16. května 2015 ❧

� Program Jídlo pro život Doněck 
(Mariupol, Kramatorsk) existuje 
9 měsíců.

� Za 9 měsíců činnosti projektu 
„Jídlo pro život Doněck“ se 
od 11.11.2014 do 11.08.2015 
uvařilo a rozdalo 108 634 litrů 
kaše se zeleninou a 260 091 
celozrnných housek.

� Od 20. ledna do 17. srpna 2015 
jsme do Doněcku poslali 348 
dolarů a 1 919 euro 
(tj. 60 701 Kč).

� Ještě jednou moc děkujeme 
všem za pomoc a připomínáme, 
že sbírka příspěvků pokračuje.

� ÚDAJE PRO CHARITATIVNÍ 
POMOC V ČESKÉ 
REPUBLICE: Číslo účtu: 
2000754821/2010 (FIO banka). 
Sbírka se koná pod záštitou 
občanského sdružení 
VEDA VISION.

Jídlo pro život Doněck

Róhiní Nandana dásRóhiní Nandana dás
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S rpen 2015 je začátkem oslav 50. 
výročí založení ISKCONu Šrí-
lou Prabhupádou v New Yorku 
dne 11. července roku 1966. 13. 

srpna je den, kdy Šríla Prabhupáda vy-
plul z  Kalkaty do USA.

Můžeme se tedy společně se všemi 
oddanými po celém světě zapojit do 
těchto oslav, které spočívají v šíření vě-
domí Krišny, vědomí Šríly Prabhupády 
a jeho zázraku, který světu ukázal tím, 
že během několika krátkých let rozší-
řil misi Pána Čaitanji po celém světě, 
napsal neuvěřitelné množství knih, za-
ložil stovky center, zasvětil tisíce žáků, 
atd., atd.,...

Šríla Prabhupáda je zakladatel-áčárja 
ISKCONu, ten, kdo ISKCON založil 
a kdo naplnil předpověď Pána Čaitanji 
Maháprabhua. Pro každého oddaného 
v ISKCONu je proto prioritou porozumět 
jeho osobě, jeho učení a jeho misi. Vyu-
žijme tedy tato dvě výročí k prohloubení 
svého porozumění životu a učení Šríly 
Prabhupády, jeho odkazu a naší kolektiv-
ní a individuální roli v ní.

Koordinátorem oslav 50. výročí v ČR je 
Prijakírti dása, na kterého se můžete obra-
cet se svými dotazy i nápady.

Tým organizující v ISKCONu oslavy 
k 50. výročí formuloval směr našeho sna-
žení během nadcházejícího roku takto:
1. Pomoci veřejnosti více ocenit hodnoty 

a přínos vědomí Krišny.
2. Spojit naši společnost v oslavování úspě-

chů našeho zakladatele-áčárji a celé 
ISKCONské rodiny.

3. Obětovat Šrílovi Prabhupádovi girlandu 
individuálních, kolektivních, lokálních 
a globálních výsledků našeho snažení.

Meditace o příjezdu Šríly 
Prabhupády do USA a založení 
ISKCONu

U příležitosti padesátého výročí za-
ložení ISKCONU Šrílou Prabhupádou 
v New Yorku v červenci 1966 začíná le-
tos rok oslav tohoto výročí. V září 1965 
připlul Šríla Prabhupáda po desetiletích 
příprav do USA, aby naplnil vize Pána 
Čaitanji a našich předchozích áčárjů, 
vize, ve kterých se Hare Krišna mahá 
mantra, svaté jméno Pána, jehož spo-
lečné zpívání má sílu osvobodit živou 
bytost z hmotného světa a probudit v ní 
spící lásku k Bohu, šíří do každého měs-
ta a vesnice na této planetě. Pán Čaitanja 
toto úsilí označil jako para upakára, ko-
nání toho nejvyššího dobra.

Pojďme se tedy letos společně vrátit 
o padesát let zpátky a sledovat, co Šríla 
Prabhupáda právě ten den nebo týden pro 
naplnění této vznešené mise dělal.

Budeme zde Prabhupádovy činnosti 
sledovat spíše v podobě stručného diáře, 
ale vy si k tomu určitě prostudujte kapi-
toly Osamělý zápas a Zasazování semínka 
z knihy PRABHUPÁDA. Naši meditaci 
začneme shrnutím událostí roku 1965, 
které bezprostředně odjezdu Šríly 
Prabhupády do USA předcházely, poje-
deme s ním přes oceán a budeme svědky 
jeho prvních snah o kázání v západním 
světě na podzim roku 1965.

Padesát let ISKCONuPadesát let ISKCONu
„Každé centrum by mělo 
v srpnu 2015 na počest 
Prabhupádovy impozantní 
plavby na Jaladutě v roce 
1965 uspořádat nějaký 
program, kterým ofi ciálně 
odstartuje oslavy 50. 
výročí.“

Anuttama dás, 
GBC ministr pro veřejné 

vztahy ISKCONu 
a člen mezinárodní rady 

pro 50. výročí
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1965
leden ◆ Šríla Prabhupáda vydává třetí díl 
prvního zpěvu Šrímad Bhágavatamu
jaro – léto ◆ snaží se zajistit pozvání do 
USA, pas, víza a všechny další náležitosti 
k cestě
léto ◆ získává příslib Sumati Mórardží-
ové na lístek na cestu lodí Džaladúta do 
USA
pátek 13. srpna ◆ loď Džaladúta vyplouvá 
směr New York, se Šrílou Prabhupádou 
na palubě
mezi 25. a 31. srpnem ◆ Šríla Prabhupáda 
prožívá zdravotní krizi v Arabském moři 
a prodělává dva infarkty za sebou
13. září ◆ Šríla Prabhupáda píše svou Mod-
litbu k lotosovým nohám Krišny
17. září ◆ připlouvá Džaladúta do Bostonu
18. září ◆ poslední úsek plavby z Bostonu 
do New Yorku, Šríla Prabhupáda v bos-
tonském přístavu píše Márkiné Bhágavata 
Dharma
neděle 19. září ◆ Šríla Prabhupáda při-
plouvá ve 12:30 do New Yorku, do přístavu 
Brooklin Pier u 17th Street
20. září po půlnoci ◆ přijíždí Šríla Prabhu-
páda autobusem do Pittsburghu, kde ho 
vyzvedne Gópál Agarváll a ve 4:00 ráno 
jsou u nich v Buttlerském bytě
22. září ◆ vychází článek o Šrílovi Prabhu-
pádovi v novinách Buttler Eagle
září – říjen ◆ Šríla Prabhupáda zůstává 
v Buttleru, žije na ubytovně, chodí vařit 
k Agarvállovým, pořádá u nich večerní 
přednášky, přednáší i na dalších místech, 
pokračuje v překládání a prodávání svých 
Bhágavatamů
18. října ◆ Šríla Prabhupáda odjíždí do 
New Yorku k Dr. Mišrovi. Je ubytován 
v jeho apartmá na adrese: 33 Riverside 
Drive, New York
listopad ◆ Šríla Prabhupáda se stěhuje 
z apartmánu do Mišrova jógového studia 
na adrese 100 WEST Seventy-second 
Street, páté podlaží, místnost 501 (bez 
oken). Chodí vařit zpět do Mišrova apart-
mánu (o 7 bloků dál)

...pokračování příště.
Nezapomeňte si pozorně prostudovat 

zmíněné modlitby, které Šríla Prabhupáda 
tehdy na lodi a v Bostonu napsal.

Obě najdete v českém Vaišnavském 
zpěvníku, který je k dostání ve všech 
centrech. 

A ještě jedna důležitá věc!
Nenechte si tuto meditaci jenom pro 

sebe. Kniha o životě Šríly Prabhupády byla 
letos znovu vydána a je jí dostatek v kaž-
dém centru. Pořiďte si jich několik domů 
a snažte se se Šrílou Prabhupádou sezná-
mit co nejvíce lidí, kteří ještě Šrílu Prabhu-
pádu neznají, právě tím, že je inspirujete 
vlastnit tuto knihu a číst ji. ❧

25 let Hare Krišna 
v České republice

Letos je to právě 25 let od první 
ofi ciální registrace hnutí zde v České 
republice. Je to příležitost k rekapitulaci 
toho, co se nám společným úsilím v této 
zemi podařilo i nepodařilo pro rozšíření 
mise Pána Čaitanji a Šríly Prabhupády 
udělat. Je to také příležitost zviditelnit 
hnutí na veřejnosti, aby si lidé okolo nás 
uvědomili, že se i zde v Česku ISKCON 
etabloval a že si bude dále budovat své 
důležité místo v této zemi a hlavně, aby-
chom porozuměli jeho důležitosti a do-
kázali toto porozumění předat ostatním.

Na letošním táboře jsme slyšeli stručný 
přehled projektů, které v těchto uply-
nulých 25 letech v české játře vznikly 
a jak se rozvíjejí. Není jich málo a další 
přibývají. V současnosti je v popředí 
mimo jiné i snaha našeho zástupce GBC, 
Jeho Svatosti Bhaktivaibhavy Mahárádže 
o oživení rozdávání knih, které v posled-
ních letech není právě na vzestupu.

Spolu s hodnocením projektů naší spo-
lečnosti je to ale také příležitost zhodno-
tit svůj osobní přínos hnutí, svoje postoje 
a hloubku své oddanosti. Každý oddaný 
se může spojit s nějakým centrem či pro-
jektem a nabídnout svoji pomoc.

Kdy a jak vlastně začalo Hare Krišna 
hnutí v Česku? Bylo zde už před rokem 
1990?

Kdyby dnes komukoliv v našem hnutí 
někdo položil tuto otázku, nenašel by se 
asi nikdo, kdo by byl schopen dát sku-
tečný a ucelený obraz o tom, jak a kdy 
se vědomí Krišny do Česka, resp. ČSSR 
dostalo a jak se zde rozvíjelo. Ale znát 
svou vlastní historii je nezbytné.

V rámci tohoto výročí byl letos za-
ložen archiv české játry, jehož činností 
bude sbíraní materiálů z minulosti 

a současnosti, jejich archivace a násled-
né sestavování publikací pro oddané 
i veřejnost, ve kterých se bude možné 
dozvědět více podrobností o vývoji 
ISKCONu v bývalém Československu 
a později v Česku.

Druhou částí práce archivu bude sna-
ha zpřístupnit v češtině co nejvíce litera-
tury o Šrílovi Prabhupádovi, pro hlubší 
pochopení jeho osobnosti a jeho příno-
su misi Pána Čaitanji a lidstvu obecně.

Třetím cílem archivu bude publi-
kování materiálů, které oddaným zde 
v Česku více umožní vnímat úzkou spo-
jitost s celosvětovým ISKCONem, což 
je již výše zmíněná literatura o Šrílovi 
Prabhupádovi, ale také materiály publi-
kované Správní radou ISKCONU a na-
konec i každoroční rezoluce vydávané 
radou GBC v Májápuru.

V současnosti již vzniká kniha o vý-
voji hnutí Hare Krišna v Českoslo-
vensku, tzn. do roku 1989. Druhý díl 
potom bude pojednávat o dění v pore-
voluční době.

V rámci projektu archivu a ve spojení 
s 25. výročím českého ISKCONu jsme 
připravili přednášky o začátcích hnutí 
Hare Krišna v ČSSR v kontextu tehdej-
šího rozvoje celosvětového ISKCONu 
jako takového i v kontextu s tím, jak 
se postupně v minulém století rozvíjel 
v osobě Šríly Prabhupády plán Pána 
Čaitanji Maháprabhua rozšířit svaté 
jméno Krišny do každého města a ves-
nice na této planetě.

Prezentace budou probíhat na po-
kračování v našich centrech, ale pokud 
byste měli nápad, kde ještě by se taková 
prezentace dala udělat, napište nám na: 
www.archivhk.cz.

Hare Krišna
Ašvahari dás

Ó duchovní Mistře všech 
světů! Mohu pouze opakovat 
Tvoje poselství a Ty, když 
budeš chtít, přizpůsobíš moji 
řeč jejich chápání. Jen díky 
Tvé milosti budou moje slova 
čistá. Jsem si jistý, že když toto 
transcendentální poselství 
pronikne do jejich srdcí, 
pocítí ště stí, a tak se v životě 
zbaví všeho smutku.



INGREDIENCE:
1 kg brambor
250 g máku
2 až 3 zelené čili papričky 

(nasekané)
1 a ½ čl kurkumy
olej na smažení
sůl podle chuti
1 a ½ šálku vody

POSTUP:
Nejprve oloupeme brambory, nakrájíme na kousky, omyjeme. Na mírném 

plameni zahřejeme olej v hrnci, do rozpáleného oleje přidáme nasekané čili 
papričky, osmahneme a přidáme nakrájené brambory. Vše smažíme dozlatova. 
Přidáme kurkumu a sůl podle chuti, zamícháme a zasmahneme. Dále již nevaříme.

Do mixéru dáme mák, přidáme půl šálku vody a rozmixujeme na pastu. Pastu 
přidáme do hrnce s brambory, 3 až 4krát promícháme. Vlijeme 1 velký šálek vroucí 
vody. Přiklopíme hrnec. Po 10 minutách vyzkoušíme, jestli jsou brambory měkké.

Sabdží je hotové a můžeme ho nabídnout Krišnovi.

Oblíbené jídlo Šríly Prabhupády

Podle kuchařky 
Pravhupada‘s Special 
od Šačímáty déví dásí 

uvařila 
Gítámrita déví dásí

j y p y y
uvařila

Gítámrita déví dásíALU PÓSTA

BRAMBORY S MÁKEM
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