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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. 731 154 233

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. 604 259 930

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

před pěti lety mi Divja Kišórí déví dásí 
navrhla, abych po ní převzala Náma Hattu. 
Odmítla jsem. Připadala jsem si jen jako taková 
malá, ukoptěná holka z ulice, která jen před ne-
dávnem přišla mezi oddané a začala dodržovat 
regulativní principy. Ani jsem se neodvažovala 
pomýšlet, že bych mohla pokračovat místo ní. 
Druhý den za mnou přišel Mahášringa prabhu, 
který byl v té době mým sankírtanovým líd-
rem. A že prý, jestli nechci pokračovat v Náma 
Hattě. Nenene, odmítla jsem ho také. Třetí den 
se na mě obrátil Narákriti prabhu, chrámový 
prezident. Jestli se nechci starat o časopis Náma 
Hatta. A tak jsem se rozhodla to zkusit...

Divja Kišórí mi vše vysvětlila a mohla jsem 
začít. Zdědila jsem po ní výborného parťáka – 
Madhupandita prabhua. Bez něho by časopis 
nemohl být tím, čím je. Je inteligentní, kreativ-
ní, pečlivý a především velice pokorný. Dalším 
nepostradatelným členem naší redakce je ko-
rektorka Hémalatá Th ákurání déví dásí, bývalá 
to češtinářka, která nesnese v textu jedinou 
chybičku. Přestože se cítí velice nepatrnou po-
mocnicí, nedovedu si bez ní časopis představit. 
Ani bez Rásabihárí déví dásí, která mi pomáhá 
a radí ohledně obsahu a učesává můj někdy 
nespoutaný projev. Punja Pálaka prabhu a jeho 
přítel Oldřich Janota jsou rovněž neodmysli-
telnou součástí Náma Hatty – jejich překlady 
úžasných vzpomínek Šruta Kírtiho prabhua na 
Šrílu Prabhupádu nás už roky provázejí jednot-
livými čísly Náma Hatty. A ještě dlouho budou.

S autorskými texty a překlady mi kromě 
jiných pomáhají například Nrisinha Čaitanja 
prabhu, Ašvahari prabhu, Prija Kírti prabhu, 
bhakta Jan Mareš, Krišnavallí déví dásí, Taran-
giní Lílá déví dásí nebo bhaktin Galina Bušuje-
va. O dětskou stránku se pěkně stará Jóga Májá 
déví dásí. To samozřejmě nemluvím o Šrílovi 
Prabhupádovi a jeho žácích, jejichž články jsou 
a budou v Náma Hattě tím nejdůležitějším.

Milostí Šrí Krišny a Gurua Mahárádže, který je 
nekonečným oceánem milosti a bez něhož bych 

nebyla schopná vůbec ničeho, já pak jen posplé-
távám dohromady texty a obrázky, které mohou 
dodávat další inspiraci do vědomí Krišny – z růz-
ného úhlu pohledu, z různých míst a okolností.

Ohledně toho, jak má časopis z vnějšku vy-
padat, mi toho hodně řekli Lubor Ingr a jeho 
dobrá žena Radka a na navýšení počtu barev-
ných stran mají velikou zásluhu oddaní ze Salve 
Natura, kteří na ně velkoryse přispívají.

Největší zásluhu ale na časopisu nakonec 
máte Vy, jeho čtenáři a přispěvatelé. Bez Vás 
by časopis ztratil podstatu. Doufám tedy, že má 
Náma Hatta před sebou Vaší milostí minimálně 
dalších 20 ročníků. Během nich bychom mohli, 
pokud se nám podaří, získat další odběratele 
časopisu, zvýšit počet barevných stran na celý 
časopis, zvýšit náklad, navýšit počet stran či vy-
cházet každý měsíc. To všechno je samozřejmě 
na Krišnovi, ale každý z nás může přispět svojí 
troškou a výsledek může být nečekaně úžasný.

Jsem velice ráda, že mám možnost pokračo-
vat v díle načatém svými předchůdci a doufám, 
že Náma Hatta bude plnit svůj účel – vytvářet 
prostor pro tržiště svatého jména, kde jedinou 
cenou, kterou se za něj platí, je upřímnost...

Vaše služebnice  
Džalángí déví dásí
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Dobrá, tak si tedy 
dělejte, jakoukoli 
pitomost chcete

23. září 1973, ISKCON Bombaj, Indie

Kromě nemocí, které mě při 
každé návštěvě Indie sužovaly, 
hrály v mé nechuti cestovat do 

této velmi odlišné části světa hlavní 
roli kulturní rozdíly. Nebyl jsem ve 
svém odporu vůči pobytům v Indii 
sám. Zažil jsem spoustu oddaných, 
kteří přijeli do této svaté země jen 
proto, aby z ní vzápětí odjeli. Deptaly 
je zdravotní problémy, špatné sociální 
vybavení, osobní konflikty s manage-
mentem a kulturní šoky.

Viděl jsem, jak ve svaté zemi narazili 
na své osobní limity i dva z nejstarších 
Prabhupádových žáků. Vypadalo to, že 
příběhy o plodných kazatelských mož-
nostech, které nabízel Západ, je táhly 
zpátky do Států. Kázat v Indii poten-
ciálním celoživotním členům bylo bo-
lestně zdlouhavé. Indové namítali, že 
jim neříkáme nic nového. Konec-
konců příběhy o Krišnovi slýchali 

od dětství. Často říkali: „Jistě, jistě. 
Krišnu známe.“

Šríla Prabhupáda to mnohokrát ko-
mentoval přirovnáním, že my Zápaďa-
né jsme od Krišny vzdálení tisíce mil, 
ale nyní pod Prabhupádovým vedením 
směřujeme k Pánu. Indové to mají ke 
Krišnovi mil deset, ale bohužel krá-
čejí směrem od Něj. Na nás bylo najít 
způsob, jak je obrátit, aby se vydali 
zpátky k Bohu. Někdy to nebylo vůbec 
inspirující.

Jednou několik žáků přišlo za Prab-
hupádou s žádostí, aby se mohli vrátit 
zpátky na Západ. 

„Jsme jen obchodníci,“ povídá jeden 
z nich Prabhupádovi. „Vybíráme pení-
ze a děláme nábor celoživotních členů.“

V jistém smyslu měl pravdu, až na to, 
že jsme to dělali pro Šrílu Prabhupádu 
a Krišnu, a ne pro svůj osobní profit.

Šríla Prabhupáda jejich frustraci chá-
pal, ale odpověděl jim nesmlouvavě: 

„Já ale chci, abyste zůstali tady. Přáním 
duchovního učitele je, abyste zůstali, 
a proto je to lepší.“

„A jet do Ameriky a kázat tam není 
služba?“ zeptal se jeden sannjásí. „Kázat 
v Americe je stokrát lepší.“

Seděl jsem stranou a žasl nad urput-
ností mých duchovních bratrů. Tohle 
se nestávalo často. Vypadalo to, že Pra-
bhupádovi žáci nehodlají ustoupit. Čím 
rozhodněji chtěli odjet z Indie, tím jedno-
značněji Šríla Prabhupáda chtěl, aby zů-
stali. Bylo zřejmé, že považoval kazatelské 
působení v Indii za maximálně důležité. 
To bylo ponaučení, které jsem si přivezl 
ze své první cesty do Indie se svým 
Guruem Mahárádžem.

Ještě předtím, v lednu 1973, se v bytě 
Kártikéji Mahádévii odehrála bouřlivá 
výměna názorů mezi Šrílou Prabhupádou 
a několika jeho žáky. Ti dva sannjásí, kte-
ří tak dříve na Prabhupádu naléhali, se 
té diskuze také účastnili. Bylo úžasné sle-
dovat Prabhupádovu odhodlanost, stejně 
jako mistrovství, se kterým vedl své mla-
dé žáky v oddané službě.

Šríla Prabhupáda byl rozhořčený, pro-
tože dostal zprávy, že celoživotní členové 
platí své příspěvky, ale nedostávají slíbe-
né knihy. Příčinou byla špatná evidence 
záznamů. Stížnosti od celoživotních členů 
se staly pravidelnou součástí pošty, kte-
rou Prabhupáda dostával. 

„Jestli svoji manažerskou práci nedo-
kážete dělat pořádně, pak byste se měli 
sbalit a z Indie odjet,“ řekl Šríla Prabhu-
páda svým žákům. „Takhle to není možné. 
Všechno se musí dělat pečlivě.“

Každý pochopil, jak důležitá pro Šrílu 
Prabhupádu byla distribuce jeho trans-
cendentální literatury. Přece jenom jsme 
si upřímně přáli Jeho Božskou Milost 
uspokojit bez ohledu na všechny překáž-
ky, které před námi vyvstávaly. 

Devět měsíců nato Šríla Prabhupáda 
znovu přesvědčoval ty samé dva starší 
sannjásí, aby zůstali v Indii. Neprobíhalo 
to dobře. Když jsem viděl, jak je Šríla 
Prabhupáda rozčilený, jen jsem se krčil 

Být s Prabhupádou bylo velice sladkéBýt s Prabhupádou bylo velice sladké
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Jedna z mých 
nejoblíbenějších 

věcí...

Můj vztah se Šrílou Prabhupádou 
bych mohl rozdělit na tři úrovně.

Ta první byla sladká. Byly to 
chvíle, kdy jsem mohl vidět Prabhupádo-
vu milost a laskavost. Druhá úroveň byla 
sladší. Byly to chvíle, kdy jsem ho mohl 
každý den masírovat a vařit mu. Zvláště 
masáže pro mě byly sladké. A ještě lepší 
byly jedinečné chvíle, které je možno po-
psat jedině jako nejsladší.

Jedné noci byl Šríla Prabhupáda při-
pravený na svoji večerní masáž kolem 
desáté ve svém příbytku v Džuhu, kde měl 
oddělenou ložnici. Džuhu bylo zvláště 
příznivé místo kvůli komárům. Díky nim 
jsem pobýval pod jednou moskytiérou 
společně se Šrílou Prabhupádou. Byla to 
velmi důvěrná situace. Šríla Prabhupáda si 
lehl a já jsem seděl na posteli u jeho nohou. 
Připadal jsem si, jako kdybych se svým 
duchovním učitelem tábořil, jako nějací 
dva mladíci v lesích. Onoho večera mě v té 
představě Šríla Prabhupáda podpořil.

Zatímco jsem ho jemně masíroval, řekl: 
„Jedna z mých nejoblíbenějších věcí, když 
jsem byl mladý, byly mé boty. Jednou mi 
táta koupil boty dovezené z Anglie. Měly 
svršky z jemné kůže a pevné kožené 
podrážky. V té době mohly stát tak šest 
rupií. To bylo celé jmění. V Indii před se-
dmdesáti lety bylo šest rupií spousta peněz. 
Ty boty jsem přímo miloval. Vzpomínám 
si, jak jsem v nich chodil do školy.“

Tady se na několik minut odmlčel. Byl 
jsem ponořený do jeho nálady. Předsta-
voval jsem si ho, jak si vykračuje ve svých 
botách. Masíroval jsem dál jeho nádherné 
tělo a s úsměvem jsem řekl: „Prabhupádo, 
když jste chodil do školy, pozoroval jste je 
při chůzi, ty své boty?“

„Ano,“ odpověděl se smíchem. „Koukal 
jsem dolů na své boty. Měl jsem ty boty 
moc rád.“

Toho večera vyprávěl ještě několik dal-
ších vzpomínek z dětství. Byl to pro mě 
jeden z nejdojemnějších večerů. Mohl 
bych ho tam masírovat donekonečna 
a naslouchat jeho příběhům. Bylo to jako 
poprvé slyšet příběhy z knihy Krišna. Jeho 
paměť byla obdivuhodná. Když hovořil 
o svém dětství, znělo to, jako by tam v té 

chvíli přímo byl. Neuměl jsem si vysvětlit, 
čím jsem si zasloužil tyto momenty s ním 
sdílet. Ale chápu, že nevyprávěl o své mi-
nulosti pouze pro mé potěšení. Vyprávěl 
mi to, abych to mohl dál vyprávět všem 
jeho následovníkům. Doufám jen, že jim 
to dokáži předat alespoň s tisícinou té 
emoce, kterou jsem při jeho vyprávění 
o tak okouzlujících zábavách cítil.

Děkuji vám, Šrílo Prabhupádo, že jste se 
mnou sdílel své vzpomínky z dětství. Nijak 
jsem se nekvalifi koval, přesto díky vaší 
zvláštní milosti jsem mohl naslouchat Vaší 
Božské Osobě. Nemám naprosto žádné 
schopnosti, abych mohl výstižně popsat vaši 
slávu, ale nějakým způsobem musím sdílet 
s ostatními všechno, co jsem s vámi zažil. 
I přes své nedokonalé smysly a omezené 
chápání jsem povinen se dělit s ostatními 
o vaši milost. ❧

27. října 1973, ISKCON na pláži Džuhu, Bombaj, Indie

v koutku místnosti. Zároveň jsem ale ro-
zuměl tomu, jak těžké je v Indii zůstávat. 
Šríla Prabhupáda na těchto mužích závi-
sel, aby mu asistovali v jeho důležité práci, 
ale oni už nemohli dál. Byla to tvrdá bitva. 
Tak tvrdé vyjednávání bych očekával spíše 
mezi vrstevníky než mezi duchovním 
učitelem a žáky. Šríla Prabhupáda chtěl, 
aby zůstali, a přes to nejel vlak. Jeho žáci 
zase namítali, že potřebují odjet z Indie, 
aby mohli kázat. V té době byl Západ pro 
kázání pole neorané. Nakonec, se zjev-
ným znechucením, Šríla Prabhupáda řekl: 

„Dobrá, tak alespoň zpívejte svých šestnáct 
kol, dodržujte čtyři usměrňující pravidla 
a dělejte si, jakoukoli pitomost chcete.“

Tím tahle výjimečná konverzace skon-
čila. Náš velkorysý vůdce dal těm dvěma 
sannjásím svolení, aby mu sloužili tak, 
jak jejich možnosti stačí. Bylo opět zřej-
mé, že nás Šríla Prabhupáda považoval 
všechny ve své transcendentální armádě 
za dobrovolníky. Bylo na našem rozhod-
nutí, jak rychle chceme dostat milost 
a dělat pokroky službou svému duchov-
nímu učiteli tak, jak on si přeje. Bylo 
naší každodenní volbou, co a v jaké míře 
jsme ochotni ve službě svému Guruovi 
Mahárádžovi udělat.

Jednou ve svém příbytku v Nové Dvárace 
Šríla Prabhupáda řekl: „Každý z nás musí 
nakonec letět vlastním letadlem.“ Šrílo 
Prabhupádo, já se dodnes snažím teprve 
najít cestu zpátky na letiště. Je to nesmírně 
obtížné, když nejdete přede mnou. Dal jste 
nám všechny nástroje potřebné k oddané 
službě, ale pochybuji, že někdy budu na-
tolik kvalifi kovaný, abych řídil své vlastní 
letadlo zpátky ke Krišnovi. Chtěl bych slou-
žit těm, kteří mají ty kvalifi kace. Modlím 
se, abyste mi dovolil být vaším pomocným 
pilotem, když cestujete vesmírem, abyste 
osvobozoval podmíněné duše. 

Každý řídí své vlastní letadloKaždý řídí své vlastní letadlo
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Šrí Šukadéva Gósvámí řekl: 
Pán Šrí Krišna, doprovázený 
Balarámou a obklopený členy 

jaduovské dynastie, se postaral 
o zabití mnoha démonů. Poté, aby 
Zemi ještĕ více ulehčil, uspořádal 
velkou bitvu na Kurukšétře, při 
níž náhle vypuklo násilí mezi 
Kuruovci a Pánduovci.

Jelikož byli Pánduovi synové rozlíceni 
četnými urážkami svých nepřátel, jako 
byla podvodná hra v kostky, slovní uráž-
ky, uchopení Draupadí za vlasy a mnoho 
jiných surovostí, Nejvyšší Pán Pánduovce 

použil jako bezprostřední příčinu vykoná-
ní své vůle. Pod záminkou bitvy na Kuruk-
šétře nechal Pán Krišna všechny krále, kte-
ří zatĕžovali Zemi, shromáždit svá vojska 
na protilehlých stranách bojištĕ, a když je 
pomocí války pozabíjel, Zemĕ byla zbave-
na svého břemene.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, 
použil jaduovskou dynastii, kterou 
vlastnoručnĕ chránil, k odstranĕní králů, 
jež se svými vojsky tvořili břemeno této 
Zemĕ. Potom nevyzpytatelný Pán uva-
žoval: „I když nĕkdo může říci, že zátĕž 
Zemĕ už je pryč, podle Mého názoru 
ještĕ pryč není, protože zde stále zůstává 
samotná jaduovská dynastie, jejíž síla je 
pro Zemi nesnesitelná.“

Pán Krišna si říkal: „Žádná vnĕjší síla 
nemůže nikdy způsobit porážku tohoto 
rodu, jaduovské dynastie, jejíž členové 
jsou Mi vždy zcela odevzdaní a mají ne-
omezený majestát. Pokud však podnítím 
hádku v jejich řadách, pak tento spor za-
působí jako požár vzniklý třením bambusů 
v háji. Pak dosáhnu svého zámĕru a vrátím 
se do svého vĕčného sídla.“

Můj milý králi Paríkšite, když se svr-
chovaný všemocný Pán, jehož touha se 
vždy splní, takto rozhodl, odstranil svoji 
rodinu pod záminkou kletby vyřčené 
shromáždĕnými bráhmany.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Krišna, 
je zdrojem veškeré krásy. Vše krásné po-
chází z Nĕho a Jeho osobní podoba je tak 
přitažlivá, že odvádí oči ode všeho ostat-
ního, co pak ve srovnání s Ním vypadá 
jako krásy zbavené. Když byl Pán Krišna 
na Zemi, přitahoval oči všech lidí. Když 
mluvil, Jeho slova poutala mysl všech, kdo 
na nĕ vzpomínali. 

Když lidé vidĕli Jeho stopy, byli k Nĕmu 
přitahováni, a tak chtĕli Pánu a Jeho ná-
sledovníkům nabízet činnosti svých tĕl. 
Takto Krišna velmi snadno rozšířil svoji 
slávu, která je po celém svĕtĕ opĕvována 
tĕmi nejvznešenĕjšími a nejdůležitĕjšími 
védskými verši. 

Pán Krišna vzal v úvahu, že pou-
hým nasloucháním o této slávĕ a jejím 
opĕvováním podmínĕné duše, které se 
v budoucnu narodí, překonají temnotu 

Šrímad Šrímad 
BhágavatamBhágavatam
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nevĕdomosti. Byl s tím spokojen, a tak se 
odebral na místo, kam si přál.

Král Paríkšit se zeptal: „Jak mohli bráh-
manové proklít Vrišniovce, kteří byli 
vždy uctiví a štĕdří k bráhmanům, 
kteří vždy sloužili starším a vzneše-
ným osobnostem a jejichž mysli byly 
vždy zcela pohroužené do myšlenek na 
Pána Krišnu?“

Král Paríkšit se dále tázal: „Co bylo 
pohnutkou k tomuto prokletí? V čem 
spočívalo, ó nejčistší z dvojzrozených? 
A jak mohl vzniknout takový nesoulad 
mezi Jaduovci, kteří sdíleli stejný cíl živo-
ta? Prosím, povĕz mi o tom všem.“

Šukadéva Gosvámí řekl: „Pán, jehož tĕlo 
bylo souhrnem všeho krásného, po dobu 
svého pobytu na Zemi svĕdomitĕ konal ty 
nejpříznivĕjší činnosti, i když ve skutečnosti 

již byl, co se týče všech svých tužeb, spoko-
jený bez vynaložení jakéhokoliv úsilí. 

Tento Pán, jehož oslavová-
ní je ušlechtilé samo o sobĕ, setrvával ve 
svém sídle a užíval si života, ale v jednu 
chvíli se rozhodl zničit svoji dynastii, ne-
boť Mu stále ještĕ zbývalo vykonat jistou 
malou část svých povinností.

Mudrci Višvámitra, Asita, Kanva, Dur-
vásá, Bhrigu, Angirá, Kašjapa, Vámadéva, 
Atri a Vasištha společnĕ s Náradou a další-
mi jednou konali plodonosné obřady, kte-
ré udílejí hojné zbožné výsledky, přinášejí 
velké štĕstí a z celého svĕta snímají hříchy 
Kali jugy už jen tím, že se o nich mluví. 
Mudrci tyto obřady uskutečnili se všemi 
náležitostmi v domĕ hlavního z Jaduov-
ců, Vasudévy, otce Pána Krišny. Když Pán 
Krišna, který žil ve Vasudévovĕ domĕ jako 
zosobnĕný čas, po ukončení obřadů mudr-
ce uctivĕ poslal pryč, odebrali se na svaté 
místo zvané Pindáraka.

Na toto svaté místo přivedli chlap-
ci z jaduovské dynastie Sámbu, syna 
Džámbavatí, převlečeného za ženu. 
Rozvernĕ přistoupili ke shromáždĕným 
velkým mudrcům, uchopili jejich nohy 
a nestydatĕ se jich zeptali s předstíranou 
pokorou: „Ó učení bráhmanové, tato 
černooká tĕhotná žena se vás chce na 
nĕco zeptat, ale sama si netroufá. Zane-
dlouho porodí a velmi si přeje mít syna. 
Jelikož jste všichni velcí mudrci s neo-
mylným zrakem, řeknĕte nám prosím, 
zda bude její dítĕ chlapec, nebo dívka.“

Mudrci, zesmĕšnĕní tímto podvodem, 
se rozzlobili, ó králi, a řekli chlapcům: „Vy 
hlupáci! Porodí vám železný kyj, který zni-
čí celou vaši dynastii.“

Když chlapci uslyšeli kletbu mudrců, 
lekli se, rychle odhalili Sámbovo břicho, 
a tam skutečnĕ spatřili železný kyj.

Mladíci z jaduovské dynastie zvolali: 
„Co jsme to udĕlali? My nešťastníci! Co 
nám řeknou naši příbuzní?“ S tĕmito slovy 
a velmi rozrušení se vrátili do svých do-
movů. Kyj vzali s sebou.

Jaduovští chlapci, jejichž krásné obličeje 
zcela povadly, přinesli kyj do královského 
shromáždĕní a v přítomnosti všech Jadu-
ovců sdĕlili králi Ugrasénovi, co se stalo.

Ó králi Paríkšite, když obyvatelé Dvára-
ky slyšeli o bráhmanské kletbĕ, jež nikdy 
neselhává, a spatřili kyj, užasli a zmocnily 
se jich obavy.

Jaduovský král Áhuka [Ugraséna] ne-
chal kyj rozdrtit na prášek, který pak se 
zbylým kusem železa osobnĕ hodil do 
vod oceánu.

Kus železa spolkla jistá ryba a železná 
zrnka vynesly vlny zpátky na břeh, kde 
zůstala v zemi a vyrostlo z nich vysoké, 
ostré rákosí.

Tu rybu v oceánu chytli společnĕ s dal-
šími rybami do sítĕ rybáři. Kus železa 
z jejího žaludku si vzal lovec Džará, který 
si ho upevnil jako hrot na konec šípu.
Nejvyšší Pán dobře vĕdĕl, jaký vý-

znam všechny tyto události mají, ale 
přestože byl schopný bráhmanskou 
kletbu odvrátit, nepřál si tak učinit. 
Naopak ve své podobĕ času tento vývoj 
situace rád schválil. ❧

Kadamba Kánana Svámí

Existuje jen jedno dobrodružství – velké dobrodružství překročení oceánu ne-
vědomosti a návratu zpátky do duchovního světa. Ale nedostanete to jen tak! 
Musíte dělat vše lépe. Musíte se pravidelně dívat na svůj výkon a přemýšlet: 

„Co jsem udělal špatně? Musím to udělat lépe!“
Pokud věci neděláte lépe, vyschnete a stanou se z vás materialističtí oddaní. Není 

levné stát se čistým oddaným, ale můžeme jimi být! A pokud nebudeme čistými 
oddanými, alternativou je, že nás májá bude stahovat dolů. Není zde žádná neutrál-
ní fáze, buď jsme v extázi, anebo obtěžováni májou!

Je to jedno z těchto dvou. Není žádné „mezi“ a nezáleží na tom, kde se schová-
me – nezáleží na tom, jestli se schováme do oděvu odříkavce, na nějaké hoře anebo 
v tom, že velice tvrdě pracujeme... Pořád to nebude stačit, aby nás to zachránilo od 
obtěžování májou, dokud nebudeme opravdu vážní ohledně zpívání bez přestupků! 
Do toho musíme vložit svou energii!

Vybrat si být extatický

-

Tento Pán, jehož oslavová-
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Vrcholnou činností (dharmou) pro celé lidstvo 
je ta, která přivádí človĕka k dosažení láskyplné 
oddané služby transcendentálnímu Pánu. Aby úplnĕ 
uspokojila vlastní já, musí být tato oddaná služba 
bezpodmínečná a nepřerušovaná. 

Šrímad Bhágavatam 1.2.6

V tomto výroku odpovídá Šrí 
Súta Gósvámí na první otázku 
mudrců v Naimišáranji. Mudrci 
ho požádali, aby shrnul zjevená 

písma v jejich celém rozsahu a předložil 
z nich to nejdůležitĕjší, aby jim mohli 
snadno porozumĕt pokleslí lidé neboli 
lidé všeobecnĕ. Védy předepisují lidské 
bytosti dva druhy zamĕstnání. Jedno je 
pravritti márga, cesta smyslového požit-
ku, a druhé je nivritti márga, cesta od-
říkání. Cesta požitku je na nižší úrovni 
než cesta obĕti pro nejvyšší cíl.

Hmotná existence živé bytosti je chorob-
ný stav skutečného života. Skutečný život 
znamená duchovní existence, existence 
brahma bhúta, kde je život vĕčný, blažený 
a plný poznání. Hmotná existence je po-
míjivá, iluzorní a plná utrpení. Neobsahu-
je vůbec žádné štĕstí. Je zde pouze marná 
snaha zbavit se utrpení, a dočasné pozasta-
vení utrpení se falešnĕ nazývá štĕstí. 

Cesta vzrůstajícího hmotného požitku, 
která je dočasná, plná utrpení a iluzorní, je 
tedy na nižší úrovni. Oddaná služba Nej-
vyššímu Pánu vedoucí k vĕčnému, blaže-
nému životu plnému poznání se označuje 
jako zamĕstnání vyšší kvality. 

Nĕkdy se však znečistí, když se smísí 
s nižší kvalitou. Začne-li například nĕkdo 
s oddanou službou za účelem hmotného 
zisku, je to nepochybnĕ překážka na po-
stupující cestĕ odříkání. Odříkání, neboli 
odmítání nĕčeho pro konečné dobro, je 
zajisté lepší zamĕstnání než požitek v cho-
robném stavu života. Takový požitek jen 
zhoršuje příznaky nemoci a prodlužuje její 
trvání. Oddaná služba Pánu tedy musí být 
svojí kvalitou čistá, tj. bez sebemenší touhy 
po hmotném požitku. 

Človĕk by mĕl proto přijmout 
zamĕstnání vyšší kvality v podobĕ od-
dané služby Pánu prosté jakéhokoliv 
náznaku nadbytečných tužeb, plodonos-
ného jednání či filozofické spekulace. 

To jediné může človĕku přinést trvalou 
útĕchu ve službĕ Jemu.

Úmyslnĕ jsme dharmu označili jako 
„zamĕstnání“, protože kmenový význam 
slova dharma je „to, co udržuje nĕčí 
existenci“. Živá bytost svou existenci 
zachová tak, že sladí svoje činnosti se 
svým vĕčným vztahem k Nejvyššímu 
Pánu, Krišnovi. 

Krišna je ústřední pilíř živých bytostí 
a je živou bytostí, vĕčnou podobou, kte-
rá přitahuje všechny ostatní živé bytosti, 
vĕčné podoby. Každá jednotlivá bytost 
má svoji vĕčnou podobu v duchovní 
existenci a Krišna je pro nĕ pro všech-
ny objekt vĕčné přitažlivosti. Krišna je 
úplný celek a všechno ostatní je Jeho 
nedílná část. 

Tento vztah je vztahem služebníka 
a toho, kterému je slouženo. Je transcen-
dentální a zcela se liší od naší zkušenosti 
v hmotné existenci. Tento vztah služeb-
níka a příjemce služby je nejpřirozenĕjší 
podoba důvĕrnosti. Uvĕdomíme si to 
s pokrokem v oddané službĕ. 

Každý by se mĕl zapojit do této trans-
cendentální láskyplné služby Pánu, do-
konce i v současném podmínĕném stavu 
hmotné existence. Postupnĕ tak získáme 
klíč ke skutečnému životu a radost sahají-
cí až k naprosté spokojenosti.

Všichni toužíme po úplném uspoko-
jení vlastního já, neboli átma suprasáda, 
ale nejdříve musíme vĕdĕt, co pravé já 
je. Slovo átma, „vlastní já“, se vztahuje na 
tĕlo, mysl a na duši. Ve skutečnosti jsme 
duše pokryté dvĕma druhy „odĕvů“. Tak 
jako má na sobĕ nĕjaký pán kabát a ko-
šili, já, duše, jsem pokrytá hrubým tĕlem 
sestávajícím z tĕlesných smyslů a jem-
ným tĕlem složeným z mysli, inteligence 
a falešného ega. Osoba pokrytá falešným 
egem se ztotožňuje s tĕlem. Když se jí 
nĕkdo zeptá, kdo je, odpoví „jsem Ame-
ričan“ nebo „jsem Ind“ a tak dále. Toto 

jsou však tĕlesná označení, není to její 
pravá totožnost.

Védská literatura učí, že svoji pravou 
totožnost začínáme chápat tehdy, když 
uvažujeme aham brahmásmi: „Jsem 
Brahman, duše.“ Védánta sútra proto říká 
athátó brahma džigjásá: „Nyní bychom 
se mĕli dotazovat na duši.“ Lidská podo-
ba je určena k tomu, abychom pokročili 
v poznání duše, a toto poznání je začátek 
skutečného štĕstí.

Každý dychtí po štĕstí, protože být 
šťastní je naše přirozenost: ánandamajó 
'bhjását (Védánta sútra 1.1.12). Jako duše 
jsme přirozenĕ šťastní a blažení. Teď však 
trpíme, protože nás pokrylo pĕt hrubých 
hmotných prvků – zemĕ, voda, oheň, 
vzduch a éter – a tři jemné hmotné prvky – 
mysl, inteligence a falešné ego.

Materialisté, kteří se ztotožňují s tĕmito 
pokryvy, hledají uspokojení prostřednic-
tvím tĕchto hrubých a jemných prvků. 
Jinými slovy, jednoduše usilují o smyslový 
požitek, o štĕstí tĕla. V hmotném svĕtĕ 
každý tĕžce pracuje, jen aby dosáhl tohoto 
štĕstí. Nĕkteří lidé se snaží být šťastní tak, 
že uspokojují tĕlesné smysly, a jiní zase tak, 
že uspokojují mysl prostřednictvím umĕní, 
poezie a fi lozofi e. Ani hrubý, ani jemný 
smyslový požitek nám však nemůže při-
nést opravdové štĕstí, protože opravdové 
štĕstí náleží duši. A vidíme, že ačkoliv lidé 
na celém svĕtĕ usilují o tĕlesné pohodlí 
a smyslový požitek, přesto nejsou štastní. 
Nemohou být šťastní, neboť chybí základní 
princip štĕstí.

Představte si, že máte pĕkný kabát. Jest-
liže ho budete pouze ukazovat, žehlit a vel-
mi pečlivĕ se o nĕj starat, nebudete nikdy 
šťastní. A nyní se obdobnĕ snažíte získat 
štĕstí uspokojováním kabátu tĕla, ale to 
není možné. Štĕstí přichází jedinĕ tehdy, 
když učiníte šťastnou duši. Nebo dejme 
tomu, že vlastníte ptáka v kleci. Budete-li 
jen leštit klec, ale nenakrmíte ptáka, pták 

Vrcholnou činností (dharmou) pro celé lidstvo 
e ta, která přivádí človĕka k dosažení láskyplné
dd l b d l b l
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nebude nikdy šťastný. Také hmotné tĕlo je 
klecí duše, a pokud se budeme starat pou-
ze o tĕlo, duše nebude nikdy štastná. Začá-
tek duchovního poznání tedy znamená po-
chopit, že duše je uvĕznĕná v tĕle a mysli, 
a tĕlesné pohodlí ani mentální uspokojení 
jí nikdy nepřinesou skutečné štĕstí.

Kde tedy duše nalezne štĕstí? Jak uvádí 
tento verš ze Šrímad Bhágavatamu, duše 
může být šťastná jen tehdy, když žije v sou-
ladu s nejvyšší dharmou. Bĕžný překlad 
slova dharma je „náboženství“, nicménĕ, 
jak jsme se zmínili dříve, přesnĕjší vý-
znam je „to, co udržuje nĕčí existenci“ či 

„neoddĕlitelný charakteristický rys“. Každá 
vĕc má neoddĕlitelný charakteristický rys. 
Kupříkladu hlavní charakteristikou čili 
papriček je velmi pálivá chuť. Když jdeme 
na trh koupit si čili, zkoušíme, jak pálí. 
Jestliže moc nepálí, odmítneme je. Dhar-
ma čili tedy je, že má velmi ostrou chuť. 
A podobnĕ je dharma cukru sladkost.

Jaká je potom dharma duše? Když je 
v zajetí hmotné přírody, přijímá různé 
umĕlé dharmy založené na jejím mylném 
ztotožňování se s tĕlem. Ten, kdo se na-
rodil v hinduistické rodinĕ, řekne „jsem 
hind“, ten, kdo se narodil v muslimské 
rodinĕ, prohlásí „jsem muslim“, ten, kdo 
se narodil v křesťanské rodinĕ, bude tvr-
dit „jsem křesťan“ a tak dále. Jak už jsem 
ale vysvĕtloval, naše skutečná totožnost 
je duše – ahan brahmásmi: „Jsem Brah-
man, duše.“ Naše základní charakteris-
tika se nám ozřejmí, když dospĕjeme na 
úroveň duchovního porozumĕní. Zde se 
vysvĕtluje: sa vai punsán paró dharmó jató 
bhaktir adhókšadžé. Nejvyšší dharma duše 
je bhakti, oddaná služba Nejvyššímu Pánu. 
To je naše základní charakteristika. 

Každý človĕk už je oddaný – ať svojí 
zemi, společnosti, rodinĕ, ženĕ, svým 
dĕtem, smyslům. Nikdo nemůže tvrdit: „Já 
nikomu nesloužím.“ Musíte sloužit, proto-
že to je vaše dharma. Nemá-li nĕkdo komu 
sloužit, pořídí si kočku nebo psa a slouží 
jim. Takže naše základní charakteristika 
je nĕkomu láskyplnĕ sloužit. Bohužel nám 
ale uniká to nejpodstatnĕjší. Milujeme 
kočky, psy a mnoho jiných vĕcí, ale zapo-
mínáme milovat Boha. Proto nenalézáme 
skutečné štĕstí. Když svou lásku zamĕříme 
na ten správný objekt – Adhókšadžu nebo-
li Krišnu – budeme šťastní.

Uvažuje-li se o slovĕ dharma ve význa-
mu „náboženství“, můžeme z tohoto verše 
Šrímad Bhágavatamu vyrozumĕt, že pro-
kazování transcendentální láskyplné služ-
by Pánu je nejušlechtilejší podoba nábo-
ženství. Mudrci v Naimišáranji se zeptali: 

„Jaký je nejlepší druh náboženství, pomocí 
nĕhož se může človĕk povýšit na úroveň 
duchovního osvobození?“ Nĕkteří mohou 
říci, že nejlepší je hinduismus, jiní mohou 

doporučovat křesťanství, nĕkdo jiný může 
tvrdit, že opravdu dobrý je islám, ostatní 
mohou totéž prohlašovat o buddhismu 
a tak bychom mohli pokračovat dál. Šrí-
mad Bhágavatam ale nehlásá hinduistické, 
křesťanské, islámské ani buddhistické 
náboženství. Předkládá ovšem všeobecný 
popis nejlepšího náboženství: „Nejlepší 
náboženský proces je ten, který nám 
umožňuje stát se oddaným Adhókšadži.“

„Adhókšadža“ je sanskritské jméno 
Nejvyšší Osobnosti Božství. Doslovný 
význam názvu Adhókšadža je „Ten, který 
poráží nebo ,tlačí dolů‘ (adha) všechny 
snahy porozumĕt Mu skrze poznání zís-
kané smyslovým vnímáním (akša dža).“ 
Toto jméno Boha – Adhókšadža – je 
odpovĕdí pro mentální spekulanty, kteří 
zkoumají otázku „Co je Bůh?“ a sepisují 
stohy knih. Právĕ jim jméno Adhókšadža 
říká: „Můžete pokračovat ve spekulacích 
po mnoho tisíc let, ale touto cestou Bohu 
nikdy neporozumíte.“

Často lidé říkají: „Bůh je velký.“ Nevĕdí 
však, jak velký je. Velikost Boha dokonale 
vystihuje jméno „Krišna“. Chcete-li doko-
nalou defi nici slova „Bůh“, pak je to krišna, 
protože slovo krišna znamená „všepřitaž-

livý“. Pokud nĕkdo není všepřitažlivý, jak 
by mohl být Bůh, ten nejvĕtší? Jestliže je 
nĕkdo slavný, musí být přitažlivý. Tak na-
příklad John D. Rockefeller a Henry Ford 
byli považováni za slavné, významné muže, 
protože byli velmi bohatí a jejich obrovské 

bohatství je učinilo přitažlivými. Bohatství 
je tedy jeden z přitažlivých rysů. Bůh musí 
být tudíž tou nejbohatší osobou. Jeho dal-
ším přitažlivým rysem je krása – Bůh je 
proto nepochybnĕ tou nejkrásnĕjší osobou. 
Mnozí lidé jsou při pohledu na obrázek 
Krišny přesvĕdčeni, že nikdy předtím 
nĕkoho tak krásného nevidĕli, třebaže 
má mírnĕ načernalou barvu. Krišna také 
vlastní v plné míře přitažlivé atributy sílu, 
moudrost, slávu a odříkání. A jelikož je 
Bůh díky tĕmto šesti atributům neomeze-
ného bohatství, krásy, síly, moudrosti, slá-
vy a odříkání všepřitažlivý, je známý pod 
jménem „Krišna“. S tĕmito transcenden-
tálními atributy může přitahovat i tu nej-
bohatší, nejkrásnĕjší, nejsilnĕjší, nejmou-
dřejší, nejslavnĕjší a nejodříkavĕjší osobu. 
Není možné, abychom tĕmto nekonečnĕ 
přitažlivým rysům porozumĕli mentální 
spekulací založenou na smyslovém vní-
mání, a proto je Krišna známý také jako 
Adhókšadža, což je jméno použité v tomto 
verši Šrímad Bhágavatamu.

Šrímad Bhágavatam zde uvádí jedno-
duchou defi nici nejlepšího náboženství: 
Nejlepší náboženství je to, které vede 
človĕka k rozvinutí oddanosti a lásky 

k Bohu. Taková pĕkná defi nice! Můžete 
být stoupenci křesťanství, hinduismu, 
buddhismu, islámu – na tom nezáleží, ale 
mĕřítkem vašeho úspĕchu je to, nakolik 
jste vyvinuli lásku k Bohu. Jestliže se vám 
podařilo rozvinout svůj smysl pro lásku 
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k Bohu, pak jste se opravdu řídili náboženskými principy. Náboženství nezna-
mená, že jdete do chrámu, mešity nebo kostela, formálnĕ provádíte určité obřady, 
dáte příspĕvek, pak se vrátíte domů a dĕláte všechny možné nesmysly. To není 
náboženství. Dejme tomu, že se o nĕkom tvrdí, že je vznešený. Co je dokladem 
jeho velikosti? Musí mít velké bohatství, poznání, vliv, krásu atd. A co je důka-
zem toho, že je nĕkdo vĕrný náboženským zásadám? Důkaz je, že rozvinul lásku 
k Bohu. Pak je to zbožný človĕk.

Nĕkdo teď může prohlásit: „Ach ano, já miluji Boha.“ Jakou má však tato 
láska povahu? V tomto svĕtĕ se bĕžnĕ setkáváme s tím, že muž miluje krásnou 
dívku. Jak dlouho to ale vydrží? Jen dokud je dívka krásná. A dívka miluje 
chlapce – jak dlouho? Dokud má dostatečnĕ plnou kapsu. To není láska – je to 
chtíč. „Miluji tvou kůži, miluji tvoje peníze“ – to není láska. Šrímad Bhágava-
tam zde uvádí, že láska k Bohu musí být ahaitukí, prostá sobeckých motivací. 
Nemĕli bychom říkat: „Můj drahý Bože, mám Tĕ rád, protože mi dáváš můj 
každodenní chléb.“ V kostele, chrámu či mešitĕ lidé obvykle přednášejí stejný 
druh modliteb: „Ach, Bože, chléb náš vezdejší dej nám dnes.“ V Indii lidé 
vĕtšinou chodí do chrámu a modlí se: „Můj milý Krišno, jsem v nesnázích. 
Prosím, dostaň mĕ z nich.“ Anebo: „Potřebuji nĕjaké peníze. Dej mi laskavĕ 
milión dolarů.“ To není láska k Bohu.

Tento druh náboženství je ovšem mnohem lepší než ateismus. Pán Krišna říká 
v Bhagavad gítĕ (7.16): čatur vidhá bhadžanté mán džanáh sukritinó 

’rdžuna. Každý, kdo jde za Bohem a prosí Ho o nĕjaké požehnání, je zbožný 
človĕk, nicménĕ není to oddaný. Může se počítat mezi zbožné, neboť uznává svr-
chovanost Boha, ale nerozvinul nejvyšší princip náboženství, lásku k Bohu.

Pán Šrí Čaitanja líčí lásku k Bohu ve své Šikšáštace (7): „Ó můj drahý Góvin-
do! Jelikož Tĕ nemohu spatřit, každý okamžik mi připadá jako dvanáct let.“ 
S tímto pocitem má určitou zkušenost každý. Jestliže nĕkoho milujete a oče-
káváte, že váš milovaný přijde každou chvíli, každá vteřina vám bude připadat 
jako celý den. Jelikož Pán Čaitanja nemůže spatřit Krišnu, naříká slovy: čakšušá 
právrišájitam – „Slzy tečou z mých očí jako přívaly deštĕ“ a potom šúnjájitan 
džagat sarvam – „Celý svĕt mi připadá prázdný.“ To vše kvůli odloučení od 
Góvindy neboli Krišny – góvinda virahéna mé. Když nemůžete snášet odloučení 
od Góvindy, jedná se o čistou, bezpříčinnou lásku k Bohu.

Další slovo použité v tomto verši Šrímad Bhágavatamu popisující čistou lás-
ku k Bohu je apratihatá, což znamená, „jež není z žádného důvodu narušena“. 
Nĕkdy lidé tvrdí: „Já nemohu milovat Krišnu, protože jsem velmi chudý.“ Nebo 

„nemohu milovat Krišnu, protože nemám žádné vzdĕlání, a tak nemohu studo-
vat védántskou fi lozofi i.“ Ne. K tomu, abychom milovali Krišnu, nepotřebujete 
mít hmotné předpoklady. Svou lásku ke Krišnovi můžete začít rozvíjet tak, že 
jednoduše přinesete do chrámu trochu ovoce nebo kvĕtinu a nabídnete je Bož-
stvu Krišny. Je to jeden ze šesti znaků lásky, které Rúpa Gósvámí popisuje ve své 
Upadéšámritĕ (4): 

dadáti pratigrihnáti 
guhjam ákhjáti priččhati 
bhunkté bhódžajaté čaiva 
šad vidhan príti lakšanam

Nejdříve ze všeho musíte svému milovanému nĕco dát a nĕco od nĕho při-
jmout. Pokud jen a jen přijímáte, ale nic nedáváte, není to láska. A dále guhjam 
ákhjáti priččhati: Ve své mysli byste nemĕli ponechávat žádné tajnosti a váš 
milovaný či vaše milovaná by ve své mysli také nemĕli nic skrývat. A bhunkté 
bhódžajaté čaiva – milované osobĕ bychom mĕli darovat jídlo a také od ní jíd-
lo přijímat. Když kultivujeme tĕchto šest druhů láskyplných výmĕn s Krišnou, 
rozvineme čistou lásku k Bohu. Tato láska by mĕla být prostá všech hmotných 
pohnutek a zábran.

Dokážete-li tuto lásku k Bohu rozvinout, pocítíte suprasídati, naprostou spo-
kojenost. Už žádná úzkost ani nespokojenost. Budete vnímat, že celý svĕt je plný 
radosti (višvan púrna sukhájaté). Nejlepší náboženství je tudíž to, jež nás učí, jak 
se stát milovníkem Boha, a nejprospĕšnĕjší činností je toto poznání šířit. To jsou 
cíle hnutí pro vĕdomí Krišny. Vĕdomí Krišny je nĕco tak báječného – nezávisí na 
hmotných statcích ani ho nemohou zastavit žádné překážky. Ať jste v jakékoliv 
části svĕta, doma nebo mimo domov, můžete v extázi zpívat Hare Krišna mantru 
a velmi rychle dosáhnout lásky k Bohu.

Dharma: Cesta transcendence, kapitola 1. ❧

Rančór Prime

Představme si pole s nějakou plodinou (na-
příklad bavlnou). Majitel ji sklidí a prodá 
překupníkovi, který ji skupuje a skladuje. 

Když jí má potřebné množství, prodá ji pozem-
nímu přepravci, který ji dopraví do přístavu. 
V přístavu ji prodá lodnímu přepravci, který ji 
dopraví do přístavu v jiné zemi a tam ji prodá 
továrně. Ta z ní vyrobí přízi a poté tuto přízi 
prodá další továrně. Zde se příze změní v látku, 
která je prodána velkoobchodu. Velkoobchod 
látku dopraví zpět do země původu a prodá ji 
velkoobchodníkovi. Ten ji obratem prodá malo-
obchodníkovi, jenž ji prodá na vesnici majiteli 
pole s bavlnou...

Zajímavé, že?
Tím, že si všichni zúčastnění (a v tomto pří-

padě jich je kromě majitele pole „pouze“ osm...) 
mezi sebou „přehazují“ tuny bavlny, vystavují ji 
rizikům hniloby, termitů, ohně, krádeže, ztros-
kotání, stávek, výkyvů na trhu, krizí a válek.

Pro tuto „hru“ musí být k dispozici tisíce ki-
lometrů silnic a železnic, přístavy, doky, skladiš-
tě, celníci, inspektoři, policisté, soudy a vězení, 
úřady, banky a burzy, armády a zbraně, továrny, 
stroje a milióny dělníků a dalších zaměstnanců 
neustále na pokraji vzpoury, neboť hrozí neza-
městnanost a konkurence.

Co je tedy správná ekonomika?
Nechť se majitel pole chopí kolovrátku 

a jeho pole může poskytovat ošacení jemu, 
jeho rodině a celé jeho vesnici. Skutečně to 
není nic složitého.

Původní význam slova „ekonomika“ je „vede-
ní domácnosti“ – jak získat potravu a oblečení, 
jak vyrobit jednoduché přístřeší a jak o ně pe-
čovat, jak se sdružovat s ostatními včetně zvířat 
za účelem spolupráce a ulehčení života.

To vše se člověk učí stejně jako jazyk – při-
rozeně, spoluprací, sdílením a předáváním 
zkušeností předchozích generací. Tento přiro-
zený proces nemá začátek ani konec, poznání 
se předává z generace na generaci a dalo vznik 
tolika „ekonomikám“, způsobům života, kolik je 
na světě druhů podnebí, půdy a lidí.

K čemu tedy umělou ekonomiku? ❧

R čó P i

Nesmyslnost 
umělé ekonomiky
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Překlad: 
Kdo vidí všechno ve vztahu k Nejvyšší-
mu Pánu, kdo vidí všechny bytosti jako 
Jeho částice a kdo spatřuje Nejvyššího 
Pána ve všem, ten nikdy nic a nikoho ne-
může nenávidět.

Význam:
Toto je popis mahá bhágavaty, velké 

osobnosti, jež vidí vše ve vztahu k Nejvyšší 
Osobnosti Božství. Realizace přítomnosti 
Nejvyššího Pána má tři stupně. Na nejniž-
ším stupni realizace stojí kaništha adhikárí, 
člověk, který navštěvuje bohoslužebná 
místa – chrám, kostel nebo mešitu podle 
své náboženské víry – a vykonává tam 
pobožnosti podle příkazů písma. Takový 
oddaný má za to, že Pán je přítomen pou-
ze tam a nikde jinde. Není s to rozpoznat, 
kdo stojí na jakém stupni oddané služby, 
a ani nemůže říci, kdo poznal Nejvyššího 
Pána. Takoví oddaní následují obřadní 
rutinu a občas se přou o tom, který druh 
uctívání je nejlepší. Jsou to vlastně oddaní, 
kteří jsou na nejnižším stupni oddanosti. 
Někdy se jim říká materialističtí oddaní 
nebo ti, kteří se pouze pokoušejí vysvo-
bodit z pout materialismu a dosáhnout 
duchovní úrovně.

Ten, kdo dosáhl druhého stupně rea-
lizace, se nazývá madhjama adhikárí. Ve 
vztahu k Nejvyššímu Pánu mají tito odda-
ní na zřeteli čtyři zásady: 1. především vidí 
Nejvyššího Pána, 2. pak vidí Jeho oddané, 
3. vidí nevinné, kteří postrádají poznání 
o Bohu, 4. vidí ateisty, kteří nevěří v Pána 
a kteří nenávidí ty, kteří jsou Mu oddáni. 
Madhjama adhikárí jedná různě v souladu 
s těmito čtyřmi zásadami. Uctívá Pána, 
vidí v Něm předmět své lásky a stýká se 
přátelsky s těmi, kdo Mu zasvětili život. 
Snaží se probudit v srdcích nevinných spí-
cí lásku k Bohu, ale straní se ateistů, kteří 
hanobí Boha, jakmile jen o Něm uslyší.

Na třetím stupni realizace stojí uttama 
adhikárí, který vidí vše ve vztahu k Nej-
vyššímu Pánu. Takový oddaný nečiní 
rozdílu mezi ateistou a teistou, nýbrž vidí 
každého jako nedílnou částici Boha. Ví, že 
není rozdílu mezi učeným bráhmanem 
a psem na ulici, protože oba pocházejí 
z Pána, třebaže mají různou tělesnou po-

dobu podle různých kvalit přírody. Ví, že 
tento bráhman – částice Nejvyššího Pána – 
nezneužil nepatrné nezávislosti, kterou mu 
dal Pán, zatímco pes – částice Nejvyššího 
Pána – této nezávislosti zneužil, a proto ho 
přírodní zákony potrestaly uvězněním 
do nevědomé životní formy. Uttama 
adhikárí se snaží činit dobro jak 
bráhmanovi, tak i psu, aniž by se 
ohlížel na jejich činy. Oddaný, který 
již dosáhl tohoto stupně realizace, se 
nedá oklamat hmotnými těly a přitahuje 
ho duchovní jiskra uvnitř každé bytosti.

Ti, kdo takové oddané napodobují 
a předstírají vizi jednoty a přátelství, ale 
jednají přitom na tělesné úrovni, jsou fa-
lešní lidumilové. Univerzálnímu bratrství 
se člověk musí naučit od oddaného na 
úrovni uttama-adhikárí a ne od pošetilce, 
který ani pořádně nerozumí postavení 
individuální duše a Nadduše, jež je všudy-
přítomnou expanzí Nejvyššího Pána.

V této mantře Šrí Íšópanišady je jasně 
řečeno, že člověk má spatřovat neboli vidět. 
Znamená to, že musí následovat předcho-
zího áčárju, dokonalého učitele. Přesný 
sanskritský výraz, jehož se používá v této 
souvislosti, je anupašjati. Pašjati znamená 
spatřovat. Neznamená to, že člověk se má 
pokoušet vidět věci pouhým okem, neboť 
oko pro své hmotné vady nemůže vidět 
věci, jak jsou. Člověk nemůže dobře vidět, 
dokud nebyl poučen z vyššího pramene, 
a nejvyšším pramenem je védská moud-

rost, sdělená samotným Pánem. Védské 
pravdy přicházejí v učednické posloupnos-
ti od Pána k Brahmovi, od Brahmy k Ná-
radovi, od Nárady k Vjásovi a od Vjásy 
k mnoha jiným učedníkům. 

Dříve nebylo třeba zazna-
menávat poselství védských spisů, neboť 
za dřívějších věků byli lidé inteligentnější 
a měli lepší paměť. Aby mohli následovat 
pokyny, stačilo jim jednou si je vyslechnout 
z úst opravdového duchovního mistra.

V nynější době existuje mnoho komen-
tářů zjevených spisů, ale většina z nich 
nenáleží do učednické posloupnosti po-
čínající Šrílou Vjásadévou, který první 
učil védské moudrosti. Poslední, doko-
nalé a vznešené dílo Vjásadévy je Šrímad 
Bhágavatam, jenž je správným výkladem 
Védánta sútry.Vjásadéva zaznamenal také 
Bhagavad gítu, kterou vyjevil samotný 
Pán. Tato dvě písma jsou ze všech zjeve-
ných spisů nejdůležitější a výklady, které 
se rozcházejí s jejich zásadami, nejsou 
autentické. Mezi Upanišadami, Védántou, 
Védami, Bhagavad gítou a Šrímad Bhága-
vatamem je naprostý soulad a shoda a ni-
kdo se nemá pokoušet dospět k nějakému 
závěru o védských spisech, aniž byl pou-
čen příslušníkem Vjásadévovy učednické 
posloupnosti, nebo alespoň těmi, kdo věří 
v Nejvyššího Pána a Jeho rozličné energie.

Podle Bhagavad gíty (6.9) se uttama 
adhikárím, který vidí ve všech tvorech 
své bratry, může stát pouze ten, kdo je již 
vysvobozen. Politikové, kteří mají neustále 
na zřeteli materiální zisk, takový náhled 
mít nemohou. Člověk, jenž napodobuje 
osvobozeného člověka, může snad poslou-
žit vnějšímu tělu a proslavit se nebo získat 
podobné odměny, ale to není skutečná 
služba duši. Takový napodobovatel není 
poučen o duchovním světě. Uttama adhi-
kárí vidí v živém tvoru duši a slouží mu 
jakožto duši. Tak je automaticky obsloužen 
i hmotný aspekt. ❧

Íšópanišad

klad: 
Kdo vidí všechno ve vztahu k Nejvyšší-
mu Pánu, kdo vidí všechny bytosti jako
Jeho částice a kdo spatřuje Nejvyššího 
Pána ve všem, ten nikdy nic a nikoho ne-
může nenávidět.
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20. ROČNÍK ČASOPISU20. ROČNÍK ČASOPISU
NÁMA HATTANÁMA HATTA

Od roku 1994 jsem dostal vedle  
programu na starost Náma 
Hatta kázání a veřejné pro-
gramy. V tom roce 1994 se 

dělaly veřejné programy hlavně na Moravě, 
kde jsme absolvovali první 14denní turné 
po moravských městech. Každý večer 
veřejný program s bhadžany, přednáškou, 
promítáním, společným tancem a prasá-
dam, k tomu občas nějaký školní program 
během dne. Vše organizovali kongregační 
členové, kteří v těch městech bydleli. Teh-
dy mě napadlo, že by si zasloužili nějakou 
pravidelnou komunikaci s chrámem, 
milost Božstev, atd., a tak jsme se na radu 
H.H. Bhaktivaibhavy Mahárádže spojili 
se Šačínandanou Svámím, který kázal 
v Německu a Jugoslávii, Šrídharem Svá-
mím a Džajapatákou Svámím, kteří kázali 
v USA a Indii a měli již zkušenosti s kulti-
vací kongregace a Náma Hatta oddaných.

Tehdy začala vznikat myšlenka časopisu, 
který by udržoval členy kongregace ve 
spojení s aktivitami v játře a v ISKCONu 
celosvětově. Krišnův zpravodaj přirozeně 
zůstal jako periodikum farmy, a tak jsme 
se dohodli na novém časopise v jiném for-
mátu, a protože měl být hlavně pro kon-
gregační členy, nazvali jsme ho jednoduše 
Náma Hatta magazín.

Od samého začátku to byl kazatelský 
nástroj, proto jej nelze od kázání oddělit. 
V devadesátých letech si odvezl pár čísel 
i ministr pro rozvoj kongregačního 
kázání, Jeho Svatost Džajapatáká Svámí, 
který tehdy jezdil po světě a učil oddané 
rozvíjet Bhakti vrikša program (systém 
sdružování se oddaných žijících ve svých 
domovech mimo chrámy). I když to byla 
první černobílá vydání, líbila se mu a vzal 
si několik čísel na památku.

V té době jsme se inspirovali také tím, 
jak to dělaly různé játry v Evropě a ve svě-

tě. Internet tehdy nebyl běžný, a tak bylo 
vydávání nějaké tiskoviny stále ještě nejlo-
gičtější způsob, jak oslovit větší počet lidí 
najednou. V Německu, Jugoslávii, Polsku, 
ale i třeba v Indii měli oddaní s takovým 
vydáváním již zkušenosti.

V tom roce 1994 vytvořila Džajašrí za 
pomoci Mahákírtiho, který se vyznal 
v počítačích, první číslo a potom od 
druhého už je další roky dělala hlavně 
Krišnavallí déví dásí. Já jsem jí s tím 
ze začátku v rámci mého zapojení do 
Náma Hatta kázání pomáhal. Technika 
byla velmi jednoduchá – napsat v PC 
text, vytisknout , nalepit obrázky, oxero-
xovat stránku na blánu a další stránku... 
blány jsme zavezli do tiskárny a tam to 
vytiskli. Myslím, že nějak záhy jsme však 
měli WINDOWS a AMI PRO, ve kte-
rém už se dala dělat jednoduchá grafi ka. 
Tak to šlo dalších pár let.

Potom s Náma Hattou pomáhal krátce 
znovu Mahákírti, už s pokročilejšími 
Windows, to už byl rok 97, 98, a po něm 
Prija-kírti dás, potom Dajápara dás 
s Divja kišórí déví dásí, no a potom už 
Džalángí déví dásí. Vzhled a obsah se 
postupně vyvíjel až do dnešní podoby.

I přes to, že je dnes doba internetová, 
mají tiskoviny stále své kouzlo a význam, 
a proto je dobře, že Náma Hatta stále 
vychází. Starat se o vydávání, shánět 
materiály, připravit vše grafi cky, pročíst 
text, atd. je obrovské množství práce 
a starostí. Snaha Džalángí Mátádží, která 
se o toto vše v posledních letech stará, si 
zasluhuje podporu duchovní, morální 
i materiální.

Nechť ji i časopis a všechny jeho 
čtenáře Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra 
ochraňuje a inspiruje mnoho dalších let.

Náma Hatta program kí džaj!
Ašvahari dás

Časopis Náma Hatta je 
dvouměsíčník, který vydávají 
a rozšiřují oddaní z hnutí Hare 
Krišna v České republice přes 20 
let. Je určen pro všechny přátele 
a příznivce hnutí Hare Krišna 
a slouží jako informační médium, 
které informuje o připravovaných 
či konaných akcích hnutí Hare 
Krišna, zajímavostech, nově 
vydaných knihách, fotoreportážích 
z cest po Indii atd. Časopis zároveň 
vzdělává. Najdete v něm zajímavé 
články, přednášky z fi lozofi e Véd, 
o karmě a reinkarnaci a nechybí 
ani pravidelné recepty specialit 

Časopis Náma Hatta vznikl v Česku koncem roku 1994. Tehdy se 
k CVS připojila Džajašrí déví dásí z farmy, kde do té doby vydávala 
Krišnův zpravodaj a starala se o kongregaci. CVS ve Zličíně v té 
době bylo stále ještě hlavně sankírtanovým střediskem se Šrí Šrí 
Nitái Navadvípačandrou ve svém středu. Hlavně díky kontaktům 
ze sankírtanu – ne však pouze – se postupně i okolo CVS začínala 
formovat kongregace z celé republiky.

Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost.
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indické vegetariánské kuchyně. Zkrátka 
32 stran zajímavého, inspirujícího 
a duchovně povznášejícího čtení :).

Název „Náma Hatta“ v překladu znamená 
„tržiště svatého jména“. Duchovním otcem 
Náma Hatty je Šríla Bhaktivinód Th ákur, vel-
ký oddaný Krišny, který žil v 19. století v In-
dii, v Západním Bengálsku. Velkou touhou 
Bhaktivinóda bylo rozšířit učení a poznání 
o Krišnovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, po 
celém světě, zejména v západních zemích. 
Sám začal v Indii vydávat časopis a knihy, 
systematicky propagoval a šířil vaišnavismus 
a učil lidi, jak uctívat Krišnu ve svých domo-
vech společným zpíváním Hare Krišna mahá 
mantry a nasloucháním o Krišnovi z véd-
ských písem. V úsilí Bhaktivinóda pokračoval 
jeho syn, Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th á-
kur a vyvrcholením v naplnění jejich mise byl 
Šríla Prabhupáda, kterému se podařilo v roce 
1966 v Americe založit Mezinárodní společ-
nost pro vědomí Krišny, kterou rozšířil po 
celém světě a která je dnes známa jako hnutí 
Hare Krišna.

Vydávání časopisu Náma Hatta v Čechách 
začalo v září roku 1994. Díky úspěšnému 
kázání, distribuci Prabhupádových knih, ha-
rinámům, veřejným programům a rozdávání 
prasádam se hnutí Hare Krišna v ČR úspěšně 
šířilo a postupně přibývalo zájemců, kteří 
chtěli zůstat v kontaktu s oddanými a naučit 
se praktikovat bhakti jógu v domácích pod-
mínkách. Začít s pravidelným vydáváním 
časopisu, který by informoval a zároveň 
vzdělával, se zdálo býti nezbytné. Nutno 
podotknout, že to bylo v době, kdy internet 
teprve začínal, dopisy se posílaly ručně psané 
v poštovních obálkách a mobilní telefony měl 
málokdo. Pamatuji si, že jsem jako začínající 
bhakta každou sobotu chodíval do telefonní 
budky, abych se dovolal do chrámu a zjistil, 
co je nového.

První číslo Náma Hatty bylo černobílé, na 
obyčejném papíru a mělo pouze několik stran. 
Po grafi cké stránce bylo velice jednoduché, 
kvalita fotografi í a obrázků nebyla příliš velká. 
Bylo však cítit upřímný záměr oddaných a sna-
hu předat poznání a duchovní inspiraci zvláště 
těm, kteří žijí mimo chrámy a centra hnutí 
Hare Krišna.

Kvalita časopisu se postupně zlepšovala. Při-
byla dvoubarevná obálka, začalo se tisknout na 
křídovém papíře, zvětšoval se tištěný náklad 
a počet předplatitelů. V redakci se vystřídalo 
několik redaktorů a rozšířil se okruh odda-
ných, kteří se začali na vydávání časopisu po-
dílet a spolupracovat.

Měl jsem štěstí, že jsem mohl několik let 
zastávat funkci šéfredaktora a podílet se na 
vydávání Náma Hatty. Nikdy před tím jsem 
žurnalistiku nestudoval, takže jsem se musel 
všechno naučit, jak se říká „od píky“. Bylo to 
v době fungování počítačového studia Véda 
Vision, které jsme provozovali v rámci Centra 
pro védská studia v Praze-Butovicích a poz-
ději na Harivarši v Rudné u Prahy. Na časo-
pise jsem spolupracoval s mým dlouholetým 
přítelem Kírtičandrou Prabhuem, který měl 
na starost grafi ku a závěrečnou kompletaci 
časopisu pro tisk.

Náma Hattu jsme zpočátku nosili do tiskár-
ny na „pauzácích“ (tenkých průsvitných papí-
rech), protože náklad nebyl tak velký, abychom 
si mohli dovolit tisknout z fi lmů. Nikdy neza-
pomenu na ty napínavé okamžiky, kdy se blíži-
la uzávěrka a s dokončeným novým číslem se 
běželo do tiskárny. Bylo to jako jít do porodni-
ce a úzkostlivě očekávat narození dítěte :-).

Zajímavostí je, že se časopis Náma Hatta 
tiskne již 20 let stále ve stejné tiskárně. Jedná 
se o malou tiskárnu s grafi ckým studiem na 
Praze 6, které šéfuje pan Lubor Ingr. Je to 
člověk s velkým srdcem, který nás od samot-
ného počátku ve vydávání velice povzbuzoval 
a pomáhal nám. Měl s námi velkou trpělivost 
a hodně věcí nás naučil.

Dnešní podoba časopisu je taková, jakou 
držíte ve svých rukou – 32stránkový časopis na 
křídovém papíře s polovinou stran barevných. 
Je velkým úspěchem, že se vydávání časopisu 
během 20 ročníků nezastavilo a pokračuje 
i v dnešní době. Doufáme, že se vám časopis 
líbí a je pro vás zdrojem inspirace.

Pokud jste pravidelnými čtenáři a odběrateli 
Náma Hatty, budeme rádi, když nám zachová-
te svoji přízeň. Budeme vděčni, když s časopi-
sem seznámíte nové čtenáře a pomůžete nám 
zvětšit počet předplatitelů. Máte-li jakékoliv 
připomínky, nápady, postřehy, které by mohly 
obohatit obsah časopisu, napište nám, prosím, 
na adresu redakce. Děkujeme!

V archivu hnutí Hare Krišna jsou v elek-
tronické (i v tištěné) podobě uchována 
všechna čísla Náma Hatty. Můžete se na ně 
podívat, přečíst si je a stáhnout si je z webu 
archivhk.cz.

Prija kírti dás

dá á í č á Č há h

Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost.Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost.
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Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost.
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Když mi mátádží Džalángí déví dásí na-
vrhla napsat při příležitosti 20. ročníku časo-
pisu Náma Hatta nějakou vzpomínku na jeho 
začátky, udělalo mi to radost. Musím však 
doplnit, že moje přispění nebylo moc veliké.

Myslím, že jsem jen občas něco přeložil 
nebo upravil nějaký článek. Co mě zvlášť 
bavilo, bylo vytváření křížovek na poslední 
stránku časopisu. Podle vysvětlivek odbor-
ných termínů v Bhagavad gítě, takové, jaká 
je, jsem do nich systematicky vybíral a sklá-
dal slova, aby si oddaní a přátelé oddaných 
během luštění křížovky podle zásady „škola 
hrou“ vštípili přesné defi nice důležitých 
pojmů tak, jak je ozřejmil Šríla Prabhupáda. 
Tajenkou bylo některé z mnoha krásných 
jmen Šrí Krišny. Jsem velmi šťastný, že je tato 
zásada v časopise stále uplatňována a že pů-
sobí i na dětské čtenáře.

S radostí v srdci vzpomínám na toto krásné 
období před dvaceti lety (opravdu je to už 
dvacet let? – čas tak letí) a vybavuji si, jak 
Ašvahari dás mluvil o své vizi časopisu, jak 
jsem s Mahákírtim dásem procházel různé 
články a rozhovory, které byly plánovány 
k vydání v časopisu, a především se mi 
v mysli přehrávají vzpomínky na neutuchající 
nadšení mátádží Krišnavallí déví dásí, která 
se při sestavování čísel setkávala s řadou 
technických obtíží a měnícími se možnostmi 
editování a publikování, které úspěšně překo-
návala a řešila.

Těší mě, že i přes masový rozvoj internetu 
a elektronických publikací se časopis Náma 
Hatta nejen udržel, ale je na něm patrné ne-
ustálé zlepšování kvality. Přeji všem součas-
ným protagonistům časopisu mnoho úspěchů 
s jeho rozvojem, stále více vděčných a také 
aktivních čtenářů.

Bhakta Jaroslav Blažek

Děkuji Krišnovi a Jeho 
oddaným, že jsem mohla být 
u počátků Náma Hatty.

Džajašrí deví dásí všechno začala, 
od koncepce přes registraci časopi-
su u ministerstva kultury až po tisk 
a zasílání okruhu přátel Krišny. Od 
dalšího čísla vznikl redakční tým 
v sestavě Ašvahari dás, bhakta Jarda 
Blažek (dnes vědec, tehdy ještě stu-
dent), Krišnavallí deví dásí, Mahákírti 
dás a později Kášja dás. Neměli jsme 
tenkrát žádného sponzora ani stovky 
předplatitelů, a křídový papír i tisk, 
zvláště barevný, byl tehdy dost fi nanč-
ně nákladný, tak jsme se drželi hesla, 

méně je více, a zůstali jsme u obyčej-
ného papíru a černobílého tisku. 

Tomu jsme přizpůsobili i grafi cké 
zpracování – hodně textu, perovky, tj. 
nerastrované obrázky, sem tam nějaká 
fotka. Od třetího ročníku začal časo-
pis vycházet s obálkou na křídovém 
papíru, později dvoubarevnou. Také 
Bhaktivaibhava Svámí si časopisu vši-
ml a laskavě nám poskytl cenné rady 
a inspiraci. Tak se vizuální i obsahová 
stránka dále zlepšovala. 

A co mě nadchlo v archivu? (Mi-
mochodem, víte, kde ho najít? 

– harekrsna-luzce.cz/casopis-nama-
hatta-archiv.) Mohla jsem se jeho 
prostřednictvím vrátit do dob, kdy se 
rodily letní tábory, kdy celý svět slavil 
sto let Šríly Prabhupády, kdy probíhaly 
první české Stay High Forever kírta-
ny, vzpomenout na záplavy a Food 
for Life na Moravě, na první ročníky 
Padajátry, kazatelské programy v růz-
ných městech... A také si znovu přečíst 
o tom, jak a proč Bhaktivinód Th ákur 
založil náma-hattu.

Teď si uvědomuji, že internet byl 
tehdy teprve v počátcích, takže ne 
každý si mohl stáhnout vaišnavský 
kalendář, a o tom, že byste si pro-
hlédli fotky z programů, našli recepty 
nebo texty bhadžanů, pokud jste 
neměli zpěvník, nebo dokonce četli 
knihy a hledali citáty Šríly Prabhupá-
dy online ani nemluvím. Dnes máme 
v tomto směru skoro neomezené 
možnosti, a přesto Náma Hatta vy-
chází v tištěné podobě dál. Hurá! Dě-
kuji oddaným, kteří stále časopis čtou, 
i těm, kteří ho pro ně  vydávají.

Jako bývalá redaktorka a současná 
čtenářka Náma Hatty cítím potřebu 

vyjádřit, čeho bych v časopisu 
ráda viděla více: je to čtení o ži-
votě oddaných, zejména o tom, 
jak dokáží spojit duchovní život 
s ostatními povinnostmi – rodi-
čovskými, „živitelskými“, spole-
čenskými... 

Bhaktivaibhava Svámí nás v za-
čátcích inspiroval, abychom pojí-
mali časopis osobně. Proto v něm 
vedle přednášek a textů velkých 
áčárjů nacházíte úvodníky, osobní 
reportáže z cest a kazatelských ak-
tivit a podobně. 

Myslím, že v Čechách a na Mo-
ravě je dost oddaných, kteří se 
navzájem moc neznají a třeba se 
i trochu ostýchají. Náma Hatta by 
mohla napomoci tím, že představí 
oddané – jací jsou, jakou dělají 
službu a jak žijí. Napište, prosím, 
pro mě a ostatní bojovníky s má-
jou o tom, jak oddaní, které znáte 

a třeba i trochu nebo více obdivujete, 
rozvíjejí a předávají vědomí Krišny. 
(Někdy si nejsem jistá, jestli je zřejmé, 
co myslím, tak raději předešlou větu 
vysvětlím: tím „napište“ myslím hlav-
ně vás nebo tebe, kdo teď čteš/čtete, ne 
redakci :-).) 

Často si myslím, že jsem s nějakým 
problémem sama, že ostatní si vědí 
rady, nebo v horším případě ani ne-
vím, že něco problém je a že to jde 
změnit. A pak se setkám s někým, kdo 
je v podobné situaci, a vidím, že stejné 
věci řeší také, ale třeba jinak. 

A naopak, věci, které jsou pro mě 
jasné, jiného trápí. Jsme všichni na 
jedné lodi, neměli bychom se proto 
stydět podělit se o své zkušenosti 
s ostatními a neměli bychom si mys-
let, že to nikoho nezajímá. Každý 
jsme jiný a každému mohou fungovat 
jiné „triky“. Všichni jsme Prabhupá-
dova rodina.

Děkuji Krišnovi a Jeho oddaným, 
že můžu dál pomáhat s Náma Hattou.

Krišnavallí déví dásí 
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JÍDLO PRO ŽIVOT

DONĚCK
11. listopadu uplynul rok činnosti dobrovolnické skupiny 
v projektu „Jídlo pro život Doněck“. Během tohoto 
období se rozdalo téměř 147 000 litrů zeleninové kaše, 
přes 325 000 celozrnných housek a téměř 10 000 
teplých obědů – tzn. polévka se zeleninovou kaší, 
celozrnnou houskou a nápojem. 40 let mise „Jídlo pro 
život“ je aktuální jako nikdy předtím.

Pět dní v týdnu vyjíždí z Doněcka automobil s logem „Jídlo pro 
život“ do okolních měst a vesnic, aby zajistil válkou strádajícímu 
obyvatelstvu teplé vegetariánské obědy. Od samého rána stovky 
a stovky strádajících netrpělivě čekají na tento roztřesený ná-
klaďáček přivážející nejméně tucet 40litrových barelů s kaší, při-
bližně tisíc pět set celozrnných housek a několik dobrovolníků.

Když v listopadu loňského roku vše teprve začínalo, Oleg 
Gorelov, Elena Tumko a Svjatoslav Streblanskij, hlavní nadšenci 
nové vlny projektu „Jídlo pro život Doněck“, zamyšleně pozo-
rovali několik pytlů s moukou a obilovinami, a dumali, jestli 
jim budou produkty stačit na vaření pro hladovějící alespoň na 
následující dva dny.

Zdi Centra védské kultury se otřásaly pod dělostřeleckou kano-
nádou a za vibrujícími okny se rozprostíral bláznivý materiální 
svět, snažící se vysávat lidi, cynicky 
rozdělené na „naše“ a „cizí“ smyšlený-
mi ideologiemi a hranicemi.

Mnozí zůstali bez střechy nad hla-
vou, mnozí bez kousku chleba, a ob-
jevovaly se stále zřetelnější příznaky 
blížící se humanitární katastrofy. Řek-
lo by se, odkud v takové situaci čekat 
pomoc? Ale naši hrdinové věděli, že 
toto není první vojenský konfl ikt, ve 
kterém dobrovolníci mezinárodní 
humanitární mise „Jídlo pro život“ 
pomohli hodně lidem. To znamená, 
že zkušenosti jsou. V červnu se 2015 
se úředně zaregistrovali jako Doněcký 
krajský dobrovolnický fond „Hare 
Krišna. Jídlo pro život.“

Projekt existuje především z pří-
spěvků dobrých lidí z celého světa! 
Nejen to, do Donbasu přijíždějí dob-
rovolníci z různých zemí, z Východu 
i Západu, z Ruska, Čech i Německa, 
aby pomohli místním z „Jídla pro ži-
vot“ v jejich blahé misi.

Celková situace se zde nakonec 
trochu zlepšila, lidé začali dostávat 
sociální příspěvky a výplaty, a dělá se 
hodně pro to, aby se řešily existující 
problémy. Ale – tak jako dřív a prak-
ticky každý den – tu blíže, tu dále, 
jsou slyšet výbuchy, označující, že 

mír a blahobyt je 
ještě velmi daleko. 
Zde, tak jako dřív, 
potřebují projevy 
dobra a péče v po-
době kaše a chleba, které zachraňují nejenom od hladu, ale darují 
i víru v to, že mnozí lidé nejsou lhostejní k všeobecnému neštěstí. 
Dříve i nyní je každá vaše pomoc projektu „Jídlo pro život Do-
něck“ nedocenitelná!

V současné době dobrovolníci projektu „Jídlo pro život Doněck“ 
systematicky krmí obyvatele  horkým jídlem pětkrát týdně. Od 
pondělí do pátku vyjíždějí do vesnice Gornoe u města Charcyzsk 
(800 porcí), města Charcyzsk (350 až 1 400 porcí), vesnice Širo-
koje (300 porcí), vesnice Troicko-Charcyzsk (500 porcí), vesnice 
Pastuchovka Makejevka (1 000 až  1 200 porcí 2 x týdně), Městské 
klinické nemocnice v Makjejevce (200 porcí 2 x týdně), město 
Zugres (130 porcí 2 x týdně), makjejevského neuropsychiatric-
kého internátu (200 porcí 2 x týdně), Kalininského, Kijevského 
a Kujbiševského centra sociální péče v Doněcku (50 až 100 porcí 
v každém centru), do doněcké organizace pomoci invalidním 
dětem „Duha“ (20 porcí), do doněckého městského centra pro 
bezdomovce (50 porcí), speciální mateřské školy (autisté, hlucho-

němé děti a děti s Downovým syndro-
mem) – s dalamánky i sladkostmi.

„Jídlo pro život Kramatorsk“ rozdá 
každý týden 130 porcí plnohodnot-
ných teplých obědů městské nemocni-
ci Krematorsk a společenství „Danko“.

„Jídlo pro život Mariupol“ rozdává 
každý týden 207 porcí plnohodnot-
ných teplých obědů důchodcům a in-
validům z center sociální péče Ordže-
nekidzevské a Illičevské.

Za dveřmi stojí opravdová zima, 
která může být díky našemu společ-
nému vkladu pro obyvatele Donbasu 
časem probuzení naděje na lepší časy 
a ne dobou hladu a zoufalství. 

Svjatoslav Streblanskij je 
koordinátor a mluvčí projektů, 
odpovědná osoba za příjem příspěvků, 
člen představenstva dobrovolníků 
projektů Jídlo pro život Doněck.

Od 20. ledna do 21. prosince 2015 
oddaní z české játry do Doněcku 
poslali 348 dolarů a 2 181 euro.

Ještě jednou moc děkujeme všem 
za pomoc a připomínáme, že sbírka 
příspěvků pokračuje. Pomoc můžete 
předat bhaktin Galině Bušujevě 
(776 028 151) nebo poslat na účet 
2000754821/2010 u FIO banky.❧
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Ó Můj Pane, ó Krišno, synu 
Mahárádže Nandy, jsem Tvůj 
vĕčný služebník, ale kvůli svým 
ploduchtivým činnostem jsem 
poklesl do tohoto hrozného 
oceánu nevĕdomosti. Nyní Mi 
prosím projev bezpříčinnou milost 
a považuj Mĕ za zrnko prachu 
u Tvých lotosových nohou.

Šrí Šikšáštakam verš 5

Z celní kontroly vycházíme do 
příletové haly letiště v Sao Paulu. 
Máme za sebou několikahodi-
nový let z Mexico City, během 

kteréhož se krom toho, že se mi vyrazila 
nepříjemná dráždivá vyrážka, nic závaž-
ného nestalo. Jsme v nové zóně! Kdosi 
podotýká, že letiště vypadá jako fotbalový 
stadion a všichni Brazilci jako fotbalisti. 
Sestava našeho týmu pro misi Brazílie je 
následující: Višnu, Ánanda, Šjám, Gaura 
a já; Kéšava má jiný let a Jamunáčárja 
s Kišorí už přiletěli dříve. Během pár dnů 
se k nám také přidá Bhíma, kterého jsme 

„unesli“ z Mexika.
Přijíždí pro nás Džagadžívan Prabhu, 

brahmačárí z Argentiny, který nás má 
dopravit do ISKCONského chrámu na 

předměstí Sao Paula. Chrámové vozidlo, 
kterým pro nás přijel, vypadá jako něco, 
v čem se před dvaceti lety jezdilo do prale-
sa na lov anakond. Asi dvacet minut před 
příjezdem do chrámu zastavujeme na kraji 
dálnice, abychom odpověděli na volání 
přírody a pokochali se pohledem na bujné 
lesy táhnoucí se do dáli, a když chceme 
pokračovat v cestě, auto vypovídá službu.

Džagadžívan se přehrabuje v motoru, 
telefonuje s chrámovým prezidentem 
(který je mimo jiné velitel místní policie) 
a já mezitím tiše trpím svědivou vyrážkou, 
které vyhřáté auto a zpocené oblečení po 
dlouhém letu velmi svědčí. Přemýšlím 
o existenčních otázkách (už rozumím, 
proč Prabhupáda přirovnává sex k poškrá-
bání vyrážky – svědí to ještě víc) a ostatní 
zpívají svá kola anebo čtou.

Džagadžívanovi se asi po hodině podaří 
nahodit motor a alespoň dojedeme ke sjez-
du, kde na nás čeká Jamuná s druhým au-
tem, kterým s Višnuem odváží zavazadla 
do chrámu. Na nás zbývá dotlačit našeho 
pralesního veterána mírným svahem do 
opravny a odtamtud se s neutuchajícím 
nadšením a bujarým zpěvem odebíráme 
do chrámu. Dorazili jsme na základnu, 
akce může začít!

Během následujících dnů zjišťujeme, 
o co vlastně v Brazílii jde; zatím jsme o ní 
slyšeli jen to nejlepší, po mexickém nek-
taru jsme plni optimismu. Když jsme se 
ptali oddaných na místní lidi a chtěli jsme 
porovnání vůči lidem v Mexiku, Brazil-
čané z toho vyšli ještě lépe než nadmíru 
přízniví Mexičané. 

Po prvních harinámech v okolních ves-
nicích a slumech je ovšem jasné, že krme-
ní cukříčkem skončilo. Pro změnu je tu 
trocha očisty. Naše harinámové komando 
na ulicích očišťují negativní lidé, mě 
naopak očišťuje průjem, který vystřídal 
vyrážku. Dny trávím střídavě v ášramu 
a na toaletě a čekám na ostatní, s jakou se 
vrátí z ulice.

Jednou po harinámu Kéšava s rezignací 
klesá na matraci. Jeho prohlášení, „Dneska 
to bylo jako v Prešově...“, vyvolává vlnu 
smíchu mezi československými členy 
týmu, kteří si jsou dobře vědomi propast-
ného rozdílu mezi reakcemi lidí, které 
jsme doposud potkali na západní polokou-
li, a reakcemi v Čechách a na Slovensku. 
Brazílie velice rychle ztrácí kladné body, 
které nashromáždila díky nepochopitelně 
příznivým recenzím, které jsme vyslechli 
před příjezdem.

Ó Můj Pane, ó Krišno, synu 
Mahárádže Nandy, jsem Tvůj 
vĕčný služebník, ale kvůli svým
ploduchtivým činnostem jsem 
poklesl do tohoto hrozného

předměstí Sao Paula. Chrámové vozidlo, 
kterým pro nás přijel, vypadá jako něco, 
v čem se před dvaceti lety jezdilo do prale-
sa na lov anakond. Asi dvacet minut před 
příjezdem do chrámu zasta ujeme na kraji

Během následujících dnů zjišťujeme, 
o co vlastně v Brazílii jde; zatím jsme o ní
slyšeli jen to nejlepší, po mexickém nek-
taru jsme plni optimismu. Když jsme se 
ptali oddaných na místní lidi a chtěli jsme

JEDEME DO 

Na ulicích ve FlorianopolisNa ulicích ve Florianopolis



číslo 1  ročník 20  NÁMA HATTA  17číslo 1  ročník 20  NÁMA HATTA  17

Po prvním týdnu na brazilské 
půdě je nám jasné, že pokud 
chceme nasbírat prostředky na 
cestu do další země, v Sao Paulu 
zůstat nemůžeme. Naše další 
destinace je Austrálie. Lety z dešt-
ného pralesa ke klokanům jsou 
drahé a Višnudžan si dělá starosti, 
za co koupí letenky pro sebe, mě, 
Ánandu a Šjáma Rásu (ostatní si kupují 
letenky z vlastního). Gaura Karuna, který 
v Mexiku na knihách nasbíral jmění, nechal 
všechny mexické pesos u Amritánandy 
Mátádží a jejích dcer, které mají vše spočítat 
a vložit mu na účet. Pokud chceme letenky 
koupit včas, musíme na ně nasbírat.

Když jsme v předvečer našeho odletu do 
Brazílie odjížděli z Guadalajary, narazili 
jsme na Vaijásakiho Prabhua s jeho ženou. 
Kromě přání všeho nejlepšího nás nau-
čili několik portugalských frází (Brazílii 
zkolonizovali Portugalci, nikoli Španělé) 
a doporučili nám, abychom se podívali do 
Porto Allegre – podle nich nejlepšího mís-
ta v Brazílii. Višnudžan si tento tip dobře 
pamatuje, a tak po týdnu saopaulského 
debaklu vydává povel k přesunu základny; 
poprvé od začátku naší cesty kolem světa 
se naše jednotka rozděluje. Gaura Karuna 
s Bhímou zůstanou pár dní v Sao Paulu 
a pak se vydají do Rio de Janeira a „zbytek“ 
výpravy s okamžitou platností vyráží na 
jih, do 1 200 kilometrů vzdáleného Porto 
Allegre. Do Ria dorazíme později.

Nákupy v Porto Allegre
Cesta do Porto Allegre trvá asi 20 hodin; 

vyjíždíme po snídani a do cíle máme do-
razit druhý den kolem sedmé ráno. Beton 
a ocel mrakodrapů Sao Paula necháváme 
za námi a projíždíme venkovem. Kdosi za 
mnou má puštěnou nějakou písničku z rá-
dia. Melodie je chytlavá, a tak si ji nahrá-
vám na empétrojku, že ji později začlením 
do harinámového repertoáru. Pozdě od-
poledne necháváme obydlenou krajinu za 
námi a vjíždíme do deštného pralesa. Nad 
korunami stromů se vznáší těžká mlha, 
která zakrývá vrcholky kopců, jež vyční-
vají ze zelené záplavy. I v klimatizovaném 
autobuse cítíme, jak je venku dusno. Celé 
to působí lehce klaustrofobicky a říkám 
si, jak daleko od silnice člověk narazí na 
hladové krokodýly. Upadám do tuhého 
spánku a probouzím se druhý den ráno při 
příjezdu do Porta.

Na nádraží už na nás čeká odvoz, který 
pro nás zařídila Krišna Lílá Mátádží, náš 
jediný kontakt v Porto Allegre. Višnudžan 
na ni „náhodou“ narazil na facebooku, 
když nám lajkovala fotky z Peru, Mexika 
a Sao Paula. Místo, kam jedeme, není ani 
chrám nebo ofi ciální ISKCONské centrum, 
ani soukromý byt. Je to takový partyzán-
ský bunkr, sloužící jako základna údajně 
nejlepšímu rozdavači knih v Jižní Americe; 
zrovna není přítomen, protože právě za-
číná Prabhupádův Vánoční maratón a on 
už je někde v sankírtanovém ohni v jiném 
koutě Jižní Ameriky. Nicméně zařízení teď 
využívá někdo jiný; Jeho Milost Mahádjuti 
Prabhu, se kterým se známe z Čech a Slo-
venska, tu je na ozdravném pobytu.

Přijíždíme před řadový jednopatrový 
domek a vycházíme po schodech do 
prvního patra, kde jeden po druhém 
přivádíme Mahádjutiho Prabhua do čím 
dál většího úžasu: „Kde se tady berete?!“ 
Zřejmě mu nikdo neřekl, že dorazí česko-
slovensko-mezikontinentální přepadovka 
a naruší klidný průběh jeho dovolené.

V prvním patře domku je větší místnost 
sloužící jako chrám, pokoj Mahádjutiho 
Prabhua, pokoj tajemstvím opředeného 
sankírtanového hrdiny (který je zamknu-
tý) a kuchyň. Naše karimatky rozbalujeme 
v podkroví, které je prostorné, ale ještě 
nedokončené, a možná právě proto se 
během poledne mění v saunu, jelikož 
plechová střecha není zaizolovaná, a jak je 
známo, kov je velmi dobrý tepelný vodič. 
Také nám tu večer poletují vypasení švábi. 
I přes toto nepatrné nepohodlí jsme vděč-
ní; v Sao Paulu jsme byli neustále dušeni, 
jak smogem, tak i sevřeným prostorem 
a dusným, vlhkým ovzduším. Porto Alle-
gre je vzdušné a plné sluníčka, což se oka-
mžitě odráží na náladě.

Říká se, že lidi okolo zrcadlí naše vě-
domí; poslední dny v Sao Paulu jsme 
nadšením přímo nepřetékali a lidi na ulici 
byli taky jako studené psí čumáky. Že by 
ale obyvatelé Porta tak hbitě zareagovali 

na naši změnu vědomí a byli na nás kvůli 
tomu pěkní? Spíš za to můžou kvality 
hmotné přírody, které jsou na různých 
místech různě namíchané. Na nás záleží, 
jak moc se necháme ovlivnit tou konkrétní 
kvalitovou míchanicí a na kolik zůstaneme 
vytrvalí v našem oddaném snažení. Naším 
úsilím ve skutečnosti nedokážeme ovlivnit 
žádnou situaci, jen svojí vytrvalostí a nad-
šením můžeme přilákat Krišnovu milost.

Harinámy jsou živé, veselé a plné opti-
mismu. Krišna na nás nezanevřel; ať už ta 
představa, že by se něco takového vůbec 
mohlo stát, je směšná, v Sao Paulu se nám 
občas vloudila do mysli. V Porto Allegre 
jsou úplně jiní lidé, než jaké jsme potkáva-
li v Sao Paulu. Jsou takoví… klidnější, mají 
čas se zastavit, poslechnout si harinám 
nebo prohlédnout knížku.

Každé místo je něčím zvláštní; specialita 
Porta Allegre jsou obchody a jejich obslu-
ha. Naše harinámová trasa vede po pěší 
zóně, která je lemovaná různými obchody 
s obuví, prádlem a vším možným. Asi mají 
veliké tržby, protože na jeden zdálo by se 
malý obchod připadá v průměru deset 
členů obsluhy. Zpíváme s nimi, tancujeme 
a někdy zůstáváme v jednom obchodě 
i deset minut. To už na nás ale mávají 
z druhé strany, a tak přecházíme z obuvi 
do oblečení a zpíváme a řádíme tam. Tak-
hle za hodinu projdeme pět šest obchodů 
a můžeme jít zase zpátky. Po pár dnech už 
ani neříkáme, že jdeme na harinám; teď 
chodíme na nákupy.

Mezitím na základně nás Mahádjuti 
Prabhu dává do latě a ustanovuje společ-
ný ranní program. Také se máme všichni 
vystřídat v přednášení. Všichni v našem 
týmu jsou do větší či menší míry zkušení 
přednašeči, kromě mě a Višnua. Když na 
něho přijde řada, chce po mně, abych mu 
překládal do angličtiny. Jediný důvod, proč 
Višnu dává přednášku, je neoblomnost 
Mahádjutiho Prabhua. Kdykoli Višnua 
někde požádají, aby dal lekci, on to vždyc-
ky hodí na někoho jiného. Tady ale nemá 

Po prvním týdnu na brazilské 
půdě je nám jasné, že pokud 
chceme nasbírat prostředky na
cestu do další země, v Sao Paulu
zůstat nemůžeme Naše další

RIA!
Ranní meditace v CanasvieirasRanní meditace v Canasvieiras
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šanci na útěk. Přednáška je rychlá, krátká, 
Višnu je nevídaně střízlivý a uvážený, tako-
vého ho moc neznáme. Když přijde řada 
na mě, snažím se předložit složitý fi lozo-
fi cký výklad; když ale vidím, že se v da-
ném tématu jen topím, pokorně plavu do 
bezpečných vod vyprávění příběhů, kde 
trávím posledních pár minut lekce.

Čas strávený v Porto Allegre se blíží ke 
konci. I když harinámy jsou blažené, roz-
dávání knih moc neodsýpá a bez našeho 
knižního kombajnu (Gaura Karuny) je 
naše ekonomika oslabená. Jednou dvakrát 
voláme Karunovi do Ria, aby nám podal 
hlášení. Podle jeho recenzí Rio není zas ta-
kový odvaz; s Bhímou chodí zpívat a roz-
dávat na pláž Copacabana, kterou už stihli 
přejmenovat na pláž Kumbakarna. Exis-
tuje příběh o tom, že Rávana měl z Lanky 
tunel do Brazílie, kde měl ukryté svoje po-
klady. Nevím, do jaké míry je to podlože-
né, nicméně Gaura v tom má jasno: místní 
lidé jsou rákšasové. Možná bychom se 
měli začít poohlížet taky po tom Rávanově 
pokladu, dost by nám teď bodnul…

Němec, Pakora a dovolená na 
ostrově

Po deseti dnech opouštíme Porto Alle-
gre a vyrážíme směrem k Riu de Janeiru. 
Po cestě je naplánovaná týdenní zastávka 
ve Florianópolis. Prý tam bude spousta lidí 
a bude se nám tam skvěle rozdávat. Tak 
uvidíme, jak ta předpověď vyjde tentokrát.

Jedeme opět dálkovým autobusem. Při-
sedá si ke mně muž. Nějak mi není do řeči, 
a proto zkouším předstírat spánek a tím se 
vyhnout konverzaci. Cítím ale, jak si mě 
koutkem oka prohlíží – jako vždy, jsme 
všichni oblečení v dhótí. Vzdávám to. Ně-
jakou dobu je ticho, ale pak se na mě k mé 
hluboké nevoli můj soused otáčí: „Co jste 
zač? Z jakého jste náboženství?“ Kapituluji 
a zapřádám s ním rozhovor.

Jmenuje se Gerhard, pochází z Němec-
ka, ale žije v Brazílii. Je přibližně stejně 
starý jako já. Stejně jako my jede až do 
Florianópolis, kde na něho čeká jeho pří-
telkyně. Povídáme si o „běžných“ věcech 
a já tu a tam přihodím nějaké fi lozofi cké 
moudro. Zajímá ho, jak jsem prožil dětství 
mezi oddanými Krišny, jestli mám přítel-

kyni, jestli pracuji atd. Já se z něho naopak 
snažím vytáhnout strategické informace 
o Florianópolis, jako třeba jestli tam mají 
pěší zónu, kde a kdy je venku nejvíc lidí, 
vysvětluji mu, proč každý den zpíváme na 
ulici. Gerhard slibuje, že se na nás přijde 
kouknout.

Nabízím mu knížky, ale on u sebe nemá 
peníze.

„Až přijedeme na nádraží, vyběhnu k au-
tomatu a vyberu si. Počkej na mě a určitě 
si něco vezmu,“ ujišťuje mě. 

„Hmm,“ bručím si pro sebe, „takových 
už bylo...“

Uvidíme, stejně na něho nemůžeme če-
kat donekonečna.

Autobus vjíždí do stanice ve Florianópo-
lis. Vystupujeme z autobusu a odcházíme 
z příjezdové haly; v ruce mám nachysta-
nou portugalskou verzi Návratů, kdyby 
náhodou Gerhard překvapil a vrátil se. 
Nakládáme zavazadla do taxíku, a už když 
to začíná vypadat, že Gerhard jen planě 
sliboval, vybíhá zpoza rohu a dává mi 
do rukou deset brazilských reálů – což je 
několikrát víc, než jaká je cena Návratů. 
Otáčím se k Jamunovi, aby mi dal víc knih. 
Gerhard nakonec odchází se čtyřmi kniha-
mi, a já mám svůj zásek na maratónovém 
totemu. Krišno, děkuji Ti a odpusť mi pro-
sím moji lenost a neochotu!

Florianópolis se rozkládá zčásti na bra-
zilském pobřeží, zčásti na ostrově Santa 
Catarina. Florianópolis je párty destinací 
pro mládež a populárním místem pro tu-
risty. Nejlepší místo na harinámy je podle 
Gerharda v centru města na ostrově; ISK-
CONský chrám, kde máme být ubytovaní, 
je na pevnině.

V místním chrámu ale nezůstáváme 
dlouho. Nevím, jestli za to může špina-
vý dvůr, páchnoucí, zatuchlá chrámová 
místnost, kuchyň, ve které bychom museli 
strávit den generálním úklidem, aby se 
v ní dalo něco dělat, nebo prostý fakt, že 
ze zastávky autobusu musíme jít ještě půl 
kilometru pěšky... třešnička na dortu je za-
blešený přítulný pejsek pobíhající po dvo-
ře (Šjám ho pojmenoval Pakora).

Po dvou nocích si tedy balíme saky paky, 
loučíme se s Pakorou a prcháme na Santa 
Catarinu, kde Jamunáčárja s Kišorí zaří-

dili pronájem bungalovu v Canasvieiras, 
turistickém letovisku na severu ostrova. 
To je poprvé, co na našich cestách spíme 
mimo ISKCONskou půdu. Cítím se trošku 
provinile, ale uklidňuju se tím, že je to ve 
prospěch efektivnějšího kázání.

Po zbytek našeho pobytu chodíme den-
ně na dva harinámy; nejdřív jedeme před 
polednem do města a tam dvě až tři hodiny 
procházíme pěší zónu, tržiště a parky, a ve-
čer po návratu vyrážíme do ulic Canasviei-
ras, které jsou zaplněné rekreanty. Často 
chodíme na pláž, která je v ranních hodi-
nách ideální pro procházky s džapou, a jak-
mile začne slunce pražit, vrháme se do vln.

Vánoce se blíží a ulice se začínají zapl-
ňovat světýlky a vánoční výzdobou. Viš-
nudžan obvykle trvá na tom, aby během 
harinámu každý z hudebníků hrál na svůj 
nástroj a zpíval a neodbíhal. Ale proto-
že Jamunáčárja s Kišorí a Kéšavou jsou 
rádi, když nasbírají prostředky sami pro 
sebe, a k výdajům za proviant nám přiby-
la částka za pronájem bungalovu, jeden 
člen harinámového týmu dostává za úkol 
rozdávat DVDéčka. Hlásím se jako první 
dobrovolník.

Naše situace je o to kritičtější, že stále 
ještě nemáme koupené letenky. Višnudžan 
tráví hodiny u internetu a porovnává růz-
né lety. Občas mu koukám přes rameno. 

„Proč jsme vlastně ty letenky nekoupili 
hned na začátku z Gaurových rezerv?“ 
ptám se opatrně.

„Čekáme, až mu to Amritánanda pošle 
na účet. Žádné rezervy teď nemá. Navíc 
nevím, jaké to bude v Riu. Otázka je, jestli 
tam budeme chtít být na Silvestra a Nový 
rok, nebo už tou dobou chceme být v Syd-
ney. Tam mají na Silvestra obrovský ohňo-
stroj u Opery. Je tam hromada lidí. Taky 
nevím, kudy přesně letět, jestli někde udě-
lat na pár dní mezipřistání… uvidíme, kde 
Krišna chce, abychom zpívali.“ „A co ty 
lakšmí? Vždyť je to čím dál dražší!“ ptám 
se ho s obavou v hlase.

„Neboj, Krišna pošle...“ odpovídá jednoduše.
Den našeho odjezdu nadešel. Autobus 

společnosti Itapemirim nechává Floria-
nópolis v dálce za námi a uhání na sever 
podél pobřeží směrem do Ria. Co tam 
na nás čeká? Myslím, že nemluvím jen za 
sebe, když řeknu, že přemrštěná očekávání 
ze začátku naší brazilské mise jsou značně 
smrštěná. Ve skutečnosti už od Ria de Ja-
neira neočekáváme vůbec nic; máme svaté 
jméno a nebojíme se ho použít!

Dostaneme se odsud?
Itapemirim je jediná společnost zajiš-

ťující přímé spoje mezi Riem a Floria-
nópolis. U všech ostatních společností se 
přestupuje v Sao Paulu. Cestujeme přes 
noc a v ranních hodinách Sao Paulem 
projíždíme. Jsme rádi, že nemusíme 

Nakupování v Porto AllegreNakupování v Porto Allegre
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přestupovat. Do Ria dojíždíme kolem 
poledne za ukrutné průtrže mračen. Do-
prava se brodí ulicemi, které se spíše po-
dobají řekám. Postupně doplouváme do 
kryté budovy autobusového nádraží. Li-
javec přestává a mračna ustupují a naše 
výprava přesedá do autobusu linkové do-
pravy, abychom se dostali do chrámu  za 
městem. Vážně, lidi, co s chrámem, který 
je mimo město?! 

Višnudžanova poslední naděje, tj. že 
budeme bydlet v centru města a hned, 
jak vyjdeme ze dveří, budeme moci začít 
s harinámem, pomalu umírá s každým 
dalším kilometrem, kterým se vzdalu-
jeme od rušného centra, a je spálena na 
popel, když se za okny autobusu místo 
šedi městské zástavby rozlije tmavá zeleň 
zalesněných hřebenů kolem Ria.

ISKCON Rio de Janeiro leží na úpatí 
jednoho z těchto kopců. Po necelých třech 
týdnech odloučení se opět shledáváme 
s Gaura Karunou a Bhímou; vypadá to 
také, že na závěrečné dny Maratónu se do 
Ria sjeli i další sankírtanoví válečníci. Na 
harinámy s námi chodí Góvinda Gopál 
Prabhu – chrámový prezident, Džagadží-
van a dva další oddaní z Argentiny a náš 
známý z Ameriky, Čandrašékhar Áčárja 
Prabhu. Blaženost harinámů je pozname-
naná snad jen dlouhou přepravou na mís-
to činu, která někdy trvá až hodinu. 

Máme dvě harinámové trasy, které stří-
dáme obden: jedna začíná na tržnici Saha-
ra, kterou procházíme skrz naskrz, a poté 
se noříme do ulic a náměstí v centru Ria. 
Druhá trasa zahrnuje slavné pláže Copaca-
bana, Ipanema a přilehlé ulice; každá trasa 
je na jiném konci města, k plážím to ale 
z chrámu máme blíž. I když pro Copaca-
banu už se mezi námi vžilo pojmenování 
Kumbakarna, lidé tu ve skutečnosti nejsou 
tak nepříjemní, jak Gaura strašil. Zřejmě 
jen nedokáží docenit jeho přirozený šarm 
a koupit si od něho knihu.

V Riu žije Nitáj Pada Kamala Prabhu 
z Čech; několikrát s námi jde na harinám 
a zasvěcuje nás do zákulisí brazilského 
ISKCONu (podobně jako v Mexiku, i tady 
se objevuje uřezaná hlava). Višnudžan 
od něho vyzvídá, jak to v Riu probíhá na 
Silvestra a Nový rok. Místní oddaní po 
nás chtějí, abychom zůstali a zúčastnili se 
Mahá harinámu, což zní velice lákavě. Ni-
táj ale Višnudžana varuje. Nový rok v Riu 
znamená litry alkoholu, polonahé ženy 
a nepříčetné davy v ulicích. Z tohoto mixu 
Višnua okouzlují jedině ty davy, ale okouz-
lení padá, když mu Nitáj popisuje, jak se 
z takového harinámu vrátil celý promá-
čený pivem, které po oddaných rozlévala 
bujará mládež.

Višnudžan dochází k rozhodnutí, že pro 
harinámovou skupinu Harináma Ruči 
bude lepší strávit Silvestra a Nový rok 
v Austrálii. Minulý rok tam byl s Gaura 
Karunou a v porovnání s tím, co říká Nitáj, 
je to daleko střízlivější akce, ale se stejný-
mi davy. Zpívání Hare Krišna, Hare Krišna, 
Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Ráma, 
Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare není 
omezeno žádnými vnějšími okolnostmi, 
nicméně konání silvestrovského harinámu 
v Riu de Janeiru nezávisí na naší účasti 
a my máme svobodu volby. Je proto roz-
hodnuto: zůstáváme do Vánoc a po Štěd-
rém dnu odlétáme do Austrálie.

Višnudžan s Gaurou počítají peníze 
a každý den kontrolují změny v letenkách. 
Gaura píše Amritánandě, aby zjistil, co je 
nového s převodem. Ceny letů přes Tichý 
oceán se šplhají do závratných výšin. Kvůli 
výhodnému letu se ještě zvažuje jedno-
denní zastávka na Novém Zélandu. Další 
lety jsou s přestupem v Evropě. „Tak do 
Brazílie už asi nepojedem,“ nechává se sly-
šet Višnudžan. „Je drahé se sem dostat, je 
drahé odsud odletět... Kdyby se tady dalo 
aspoň pořádně rozdat a nakolektovat… ale 
to ne. Už nikdy více.“

Celá záležitost je zázračně vyřešena 
telefonátem z Mexika: Amritánanda už 
všechny peníze, které Gaura nakolektoval 
v Mexiku, vložila na účet a je připravená 
mu je poslat. Zároveň doplatí letenky pro 
Višnua, mě, Ánandu a Šjámu, které dohro-
mady stojí kolem 7 000 dolarů. 

Podle toho, že Višnudžan po telefonátu 
vypadá jako opařený a Gaura opatrně 
našlapuje, soudím, že částka, kterou Amri-
tánanda dala ze své kapsy, se blíží sto pro-
centům z konečné sumy. Moje podezření 
utvrzuje fakt, že Višnu na moje vyzvídání 
reaguje skelným pohledem a opakováním: 

„Krišna, Krišna...“
A tak se 27. prosince 2013 Krišnovým 

nepochopitelným řízením přece jenom 
ocitáme na palubě letu do Sydney. Naše 
řady prořídly. Gaura Kéšavovi se v Brazílii 
zalíbilo, a tak se rozhodl nějakou dobu 
zůstat. Jamunáčárja s Kišorí zůstávají ještě 
pár dnů  a pak poletí přímo do Májápuru. 
Bhíma měl původně letět s námi; když 
jsme se ho ptali, jestli nemá zápis v trest-
ním rejstříku (nějakou dobu pracoval pro 
drogové kartely), řekl nám: „Nemám, pou-
žíval jsem rukavice.“ 

Nakonec mu to ale s vízy nevyšlo. 
Máme před sebou třináctihodinový let 
do Dubaje; na přestup budeme čekat 
čtyři hodiny a do Sydney to trvá dalších 
třináct. I když cesta Brazílií byla často 
kostrbatá, úspěšně jsme ji dokončili a je 
čas pokračovat jinde.

Ó králi, neustálé zpívání svatého 
jména Pána způsobem, jakým to dělají 
velké autority, je cestou, po které bez 
pochyb a beze strachu dojdou k úspě-
chu všichni — ti, kteří jsou prostí všech 
hmotných tužeb, ti, kteří jsou chtiví 
všech hmotných požitků, i ti, kteří jsou 
díky transcendentálnímu poznání spo-
kojení sami v sobě.

Šrímad Bhágavatam 2.1.11

Západ slunce nad CopacabanouZápad slunce nad Copacabanou
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UžUž jstejste četličetli KrišnaKrišna knížkuknížku?
ZnalostníZnalostní testtest z  z 3. kapitoly3. kapitoly knihy knihy Krišna, Krišna, Nejvyšší Osobnost Nejvyšší Osobnost Božství Božství 

odod A.Č.   A.Č.  Bhaktivédánty Bhaktivédánty Svámího Svámího PrabhupádyPrabhupády
1) V době Krišnova narození bylo vše:
a) nepříznivé
b) příznivé
c) příznivé i nepříznivé

2) Pán Krišna se zjevil v dynastii 
pocházející od:
a) poloboha Slunce
b) poloboha Měsíce
c) poloboha větru

3) Jak se jmenuje příznivá hvězda, 
jejíž vliv převládal v době Krišnova 
zjevení?
a) Polárka
b) Róhiní
c) Sandiní

4) Pán Krišna se zjevil:
a) ráno
b) v poledne
c) v noci

5) Pán Krišna se před Vasudévou 
a Dévakí zjevil:
a) nejdříve ve čtyřruké 

a poté v dvouruké podobě
b) nejdříve v šestiruké 

a poté v dvouruké podobě
c) nejdříve v dvouruké 

a poté ve čtyřruké podobě

6) Višnuovy symboly jsou:
a) fl étna, disk, lastura, lotosový květ
b) lastura, disk, kyj a slunečník
c) lastura, disk, kyj, lotosový květ

7) Vaidúrja je:
a) jméno Krišnovy fl étny
b) drahokam
c) květina

8) Barva pleti Pána Krišny je:
a) tmavě modrá
b) zářivě žlutá
c) zelená

9) Pán Krišna se zjevil:
a) osmý den po úplňku
b) osmý den před úplňkem
c) osmý den po novu

10) Pán Krišna se zjevil:
a) v Mathuře, v Kansově ložnici 
b) v Mathuře, v Kansově 

sněmovní hale 
c) v Mathuře, v Kansově vězení

11) Co učinili Vasudéva a Dévakí, 
když se jim narodil Krišna?
a) začali vařit hostinu
b) začali zpívat kírtan
c) začali se ke Krišnovi modlit

12) V kolika životech se Krišna 
narodil Vasudévovi a Dévakí jako 
jejich syn?
a) v jednom
b) ve třech
c) ve dvou

13) Vasudéva odnesl malého Krišnu 
do:
a) gurukuly
b) Mathury
c) Gókuly

14) Jak se jmenuje řeka, přes kterou 
musel Vasudéva přejít?
a) Gangá
b) Jamuná
c) Gódávarí

15) Had, který chránil malého Kriš-
nu před deštěm, se jmenuje:
a) Vásuki
b) Kálija
c) Šéša

Správné odpovědi:
1b, 2b, 3b, 4c, 5c, 6c, 7b, 8a, 9a, 10c, 11c, 12b, 13c, 14b, 15c
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PRABHUPÁDŮV MARATÓN 2015
Do úžasného vánočního maratónu pro potěšení Šríly Prab-

hupády se zapojilo téměř 200 oddaných. Rozdali celkem téměř 
8 tisíc velkých a mahá velkých knih a přes 13 tisíc balíčků tran-
scendentálního prasádam. Stejně jako minulý rok nejvíce rozdal 
Sankírtan dás následován Purušatrajou dásem, Madhusúdanem 
dásem, bhaktou Danem a Kamalapatim dásem. V rozdávání 
prasádam si nejlépe vedli bhaktové Tomáš, Michal a Johny, Patita 
Pávana dás a Lókasakší dás. Ze středisek rozdal nejvíc Prabhupád 
Bhavan následován CVS Lužce a Krišnovým dvorem.

V celoročním rozdávání knih se nejlépe dařilo Sankírtanovi dá-
sovi, Džaj Kéšavovi dásovi a Purušatrajovi dásovi.

Sankírtan jagja kí džaj!

TRANSCENDENTÁLNÍ HOSTÉ
Na Vánoce se do Čech vrátil místní GBC zástupce 

Bhaktivaibhava Svámí, který se zde mimo jiné zúčastnil 
sankírtanového festivalu v Lužcích a vaišnavské oslavy 
Silvestra v Harinám mandiru.

Začátkem ledna přijel jeho duchovní bratr Smita Krišna 
Svámí, který zde navštívil chrám v Lužcích, farmu Krišnův 
dvůr a komunitu oddaných Nové Sady, následován Kadambou 
Kánanou Svámím.

FESTIVALY
Nenechte si ujít trojici po sobě jdoucích festivalů, které tra-

dičně zahajují nový rok v oddané službě. Začínáme v neděli 
14. února oslavou zjevení Šrí Advaity a 23. výročí instalace 
Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry. Týden poté v sobotu 20. úno-
ra to bude oslava příchodu Pána Nitjánandy a vše vyvrcholí 
festivalem Gaura Púrnimá – oslavou zjevení Šrí Čaitanji 
Maháprabhua ve středu  23. března. Oslavte tyto význačné 
a slavné dny ve vašemu srdci blízkém středisku či chrámu 
Hare Krišna.

NABITÝ ČERVENEC
Letošní letní prázdniny, zejména jejich první polovina, bu-

dou nabité duchovní energií.
Začne to hned Náma Hatta táborem, který se bude konat 

stejně jako minulý rok v rekreačním středisku Kalich 
v Kamenici nad Lipou od 1. do 7. července 2016. Pozváni jsou 
H.H. Bhaktivaibhava Svámí, H.H. Dánavír Gósvámí, H.H. 
Džanánanda Gósvámí, H.H. Kadamba Kánana Svámí a H.G. 
Prithu Prabhu.

Hned neděli na to, 10. července, projede Prahou vůz Pána 
Džagannátha na své slavné Rathajátře.

A 16. července vyrazí z Hulína mírový pochod Padajátrá, 
který má skončit 7. srpna v Plumlově. Všechny další informa-
ce a upřesnění se ještě dozvíte, tato základní strohá data jsou 
především pro největší nedočkavce, aby si mohli již pomalu 
zajistit volno na uvedené termíny.

ZASVĚCENÍ
Při své návštěvě v Čechách zde 

Kadamba Kánana Svámí zasvětil 
bhaktin Karin. Maminka bhakti-
nek Amaly a Maňdžarí a manželka 
skvělého kuchaře a sankírtanového 
oddaného Hansy Avatára dáse 
(KKS) se nyní jmenuje Kavitá déví 
dásí. Blahopřejeme k poetickému 
jménu i k velice důležitému kroku 
v duchovním životě!

DĚTSKÁ JAGJA
Malá bhaktinka Niša, dcera bhakty Kamila a bhaktin Kláry, 

kteří bydlí v sousedství chrámu Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry, ab-
solvovala pod vedením místního hlavního púdžárího Vidjágatiho 
dáse obřad dávání jména a první přijímání obilí. Holčičce i rodi-
čům přejeme co nejvíce pokroku v duchovním životě!

20. ROČNÍK NÁMA HATTY
S novým rokem prosím drahé přispěvatele Náma Hatty, aby 

i v letošním roce podpořili vydávání našeho vaišnavského časopi-
su. Příspěvek ve výši 500 Kč i více prosím zašlete na účet chrámu 
v Lužcích 2800101124/2010. Děkuji. 

Vaše služebnice Džalángí déví dásí ❧

4.2. Saphala Ékádaší, př. 5.2. od 7:31 do 10:41
12.2. Šrímatí Višnuprijá Déví – příchod
 Šríla Višvanátha Čakravartí Th ákura – odchod
 Šríla Raghunátha Dása Gósvámí – příchod
14.2. Šrí Advaita Áčárja, příchod (půst do oběda)
 23. výročí instalace Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry
16.2. Šrí Madhváčárja – odchod
17.2. Šrí Rámánudžáčárja – odchod
18.2. Bhaimí Ékádaší (půst do oběda za Pána Varáhadéva), 

 př. 19.2. od 7:06 do 10:33
19.2. Varáha Dvádaší, příchod Pána Varáhadéva 

 (půst včera, dnes hostina)
20.2. Nitjánanda Trajódaší, příchod Šrí Nitjánandy Prabhua 

 (půst do oběda)
22.2. Šríla Naróttama Dás Th ákura – příchod
27.2. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura – příchod 

 (půst do oběda)
5.3. Vidžaja Ékádaší, př. 6.3. od 6:34 do 10:20
6.3. Šrí Íšvara Purí – odchod
8.3. Šiva Rátri
9.3. Šríla Džagannátha Dása Bábádží – odchod
19.3. Dvádaší, půst za Ámalakí vrata Ékádaší, 

 př. 20.3. od 6:04 do 7:03
 Šrí Mádhavéndra Purí – odchod
23.3. GAURA PÚRNIMÁ, příchod Šrí Gaurángy 

 Maháprabhua (půst do východu měsíce)
31.3. Šrí Šrívasa Pandita – příchod
3.4. Pápamóčaní Ékádaší, př. 4.4. od 7:31 do 10:45
11.4. Šrí Rámánudžáčárja – příchod
15.4. RÁMA NAVAMÍ, příchod Pána Šrí Rámačandry 

 (půst do západu slunce)
18.4. Mahádvádaší, půst za Kámada Ékádaší, 

 př. 19.4. od 6:00 do 10:41
21.4. Šrí Šjámánanda Prabhu – příchod

Vaišnavský kalendář
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Po příjezdu do USA v roce 1965, krátkém 
pobytu v Butleru u Agarvalových a zimě 
strávené s dr. Mišrou v New Yorku nyní 
přichází další krok v Prabhupádově snaze 
kázat a nebýt při tom závislý na podpoře dr. 
Mišry, který byl májávádí a urážel Krišnu. 
Sice ještě bude měsíc bydlet v jeho kanceláři, 
protože musí čekat, až uplyne výpovědní 
lhůta, ale svoje kazatelské aktivity již pře-
souvá do Bowery. Stále však musí navště-
vovat byt dr. Mišry, aby si tam mohl uvařit 
a osprchovat se.

Vedle tohoto podstatného kroku je také 
nejen nektarové, ale také velmi inspirující 
a poučné si všímat, jak Prabhupád reaguje 
na každodenní situace týkající se i praktic-
kých věcí okolo zaopatření předmětů denní 
potřeby. Prabhupád tehdy neměl služebníka 
ani žáky. Staral se o něho Krišna a jeho 
Guru Mahárádž, ale přesto musel, vedle 
svých kazatelských a překladatelských čin-
ností, vynakládat snahu na udržení těla 
a duše pohromadě. I když byly jeho životní 
potřeby naprosto minimální, nějakou ener-
gii a čas jim věnovat musel. Všímejme si ale, 
jak mu Krišna posílá vše, co potřebuje – od 
pytlíku mouky, přes psací stroj až po prosto-
ry na kázání a zájemce o vědomí Krišny. Co 
se prostředků týče, neměl tehdy Prabhupád 
žádný jistý příjem ani fi nanční rezervu 
a zcela závisel na tom, co mu Krišna pošle 
skrze prodej jeho Bhágavatamů a občasný 
příspěvek od návštěvníků jeho přednášek. 

Všimněme si ještě další věci; i když Kriš-
na posílá, Prabhupád vynakládá, zvláště 
pro potřeby kázání, veliké úsilí, často i pro 
zdánlivě nepatrný příspěvek nebo jinou 
formu podpory. Takový byl vždy. Již dříve 
v Indii například stál hodiny ve spalujícím 
žáru slunce na ulici před domem člověka, 
který mu slíbil příspěvek 5 rupií na vydání 
časopisu, a čekal, až přijde domů. Neodešel, 
ani když ho jeden známý, který jej tam viděl, 
prosil, ať tam nestojí, protože takové horko 
je zdraví nebezpečné, a sám mu dal příspě-
vek, jenom aby jej přiměl odejít.

pátek 1. dubna Navštívil mne pan Pop. 
Ukázal jsem mu knihy, vzal si 1. díl a za-
platil 6 dolarů.
Večer bylo setkání na zkoušku již v Paulo-
vě bytě v Bowery, čp. 94. Přišly pouze čtyři 
osoby, pan Green zaplatil pouze 5 dolarů.
Noc jsem strávil v Pavlově bytě, bylo to dobré.
sobota 2. dubna Od Pavla jsem jel do bytu dr. 
Mišry, najedl jsem se a vrátil do svého bytu.

S Yolandou a Sinthií jsem jel do Ánanda 
ášramu. Strávil jsem tam noc a udělal kír-
tan. Kírtan se líbil. 
Žádný příjem, výdaj: 15 centů za metro.
neděle 3. dubna Vrátil jsem se z Ánanda 
ášramu do New Yorku. Noc jsem strávil ve 
svém bytě. Dr. Mišra mi dal magnetofon, 
který nefunguje. 
Žádné výdaje, žádný příjem.
pondělí 4. dubna Dnes jsem šel navštívit 
pana Bogarta. Jeho vydavatel, pan Laugh-
ton, má zájem vydat Šrímad Bhágavatam. 
Pan Bogart mi daroval psací stroj a mag-
netofon. Psací stroj je dobrý, magnetofon 
porouchaný. 
Potom jsem jel do Paulova bytu. Bylo se-
tkání a kírtan, Hari kathá. Žádný příjem, 
útrata 30 centů.
úterý 5. dubna, pratipada Celý den jsem 
byl v Pavlově bytě. Je to hodný chlapec. 
Udělal jsem parathy a on byl rád. Dychtí 
následovat zásady vaišnavismu. Pomohu 
mu, jak jen budu moci. Večer jsme měli 
kírtan. Je nadějný.
Žádné příjmy, žádné výdaje.
středa 6. dubna, dvitíja Dnes jsem jedl 
v bytě dr. Mišry. Nemá radost z toho, že se 
postupně přemisťuji do Paulova bytu.
Paul mi koupil balík propisovacích papírů, 
100 ks za 2,5 dolaru.
Večer bylo setkání, Greene chyběl. Přesto 
přišlo sedm chlapců a děvčat. Všichni se 
setkání velmi pozorně zúčastnili. Někteří 
přinesli rýži, mouku atta a ovoce.
Žádný příjem, výdaje: 15 centů
čtvrtek 7. dubna, tritíja Dnes jsem zůstal 
u Paula. Uvařil jsem a poobědval s Paulem 
a Sakarem. Moc jim chutnalo. Okolnosti 
se zdají být příznivé. Paul slíbil, že pomůže 
s organizováním. Je nadšený. Uvidíme. Po-
ctivě se zúčastnil ranní přednášky.
pátek 8. dubna Dnes jsem také celý den 
a noc zůstal v Paulově podkrovním bytě. 
Sešel jsem se s Elsy ohledně průkazky 
do Kongresové knihovny. Nebylo to 
povzbudivé.
Večer bylo setkání. Přišlo sedm chlapců 
a dívek. Příspěvek 5 dolarů a nějaké ovoce.
Výdaj: 30 centů za autobus.
sobota 9. dubna, paňčamí Dnes jsem šel 
do bytu dr. Mišry. Nenechal klíč u vrát-
ného, takže jsem se tam nemohl dostat. 
Vrátný odemkl svým klíčem, a když jsem 
se dostal dovnitř, viděl jsem, že doktor 
můj vzkaz dostal. Nicméně, uvařil jsem 
kičrí a snědl ho, protože nebyla mouka. 
Po krátkém odpočinku jsem si vzal svůj 
psací stroj a vrátil se do své místnosti na 

72. ulici. Odtamtud jsem jel do Paulova 
bytu. Večer mě navštívil Susman a přinesl 
trochu obilí.
Výdaje: 30 centů za metro, 2 dolary Paulo-
vi. Celkem 2,3 dolaru.
neděle 10. dubna, šašthí Dnes jsem byl 
celý den v Paulově bytě a vůbec nešel ven. 
Paulovi jsem zaplatil 1 dolar za výdaje. 
Dnes pracuji na velkém psacím stroji 
ROYAL, který mi dal Cohen. Hodí se na 
intenzivní práci. Paul je mojí misí v Ame-
rice ohromen. 
Žádný příjem, výdaje: 1 dolar.
pondělí 11. dubna Večer bylo setkání, při-
šlo sedm džentlmenů.
Příspěvek byl 5 dolarů.
úterý 12. dubna, aštamí Dnes jsem byl 
v New India House. Mr. Mukhérdží z pa-
sového oddělení si nechal můj příslib a pas, 
protože je potřebuje, vrátí v pondělí 18.
středa 13. dubna Večer přišlo na setkání 
osm paní a pánů. Příjem 1 dolar.
čtvrtek 14. dubna, dašamí Elsa zaplatila 
31,5 dolarů za knihy.
Do banky uloženo 36 dolarů...
pátek 15. dubna, ékádaší Knihy pro Elsu 
dodány. U Pavla jsou dva sety na prodej.
Setkal jsem se s panem Andersonem, asis-
tentem guvernéra. Trochu se zajímá. Říká, 
že mohu očekávat nějaké novinky z Asij-
ské společnosti v New Yorku.
Zítra ve dvě hodiny odpoledne mě Yolan-
da odveze do ášramu.
Na setkání vybrány 4 dolary.
sobota 16. dubna, dvádaší Yolanda mě 
odvezla do ášramu. Večer byl kírtan.
neděle 17. dubna Dnes jsem byl do 17:00 
v ášramu. V 18:15 večer jsem se vrátil na 
72. ulici. Paul už tam byl. Večer jsem se 
s kufrem vrátil do Bowery...
pondělí 18. dubna Dnes jsem si v New 
India House vyzvedl pas. Je prodloužen na 
další dva roky, tzn. do 9. června 1968.
Chtěl jsem navštívit pana Bogarta, ale ne-
byl tam. Nechal jsem mu tam vzkaz.
středa 20. dubna Večerní setkání bylo od sed-
mi do devíti večer. Přišly jenom čtyři osoby.
pátek 22. dubna Večer se zúčastnilo pouze 
pět džentlmenů. Příspěvek 4 dolary.

Po stopách Šríly Prabhupády
Meditace o tom, co dělal Šríla Prabhupáda v těchto dnech před padesáti lety
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sobota 23. dubna Dnes jsem jel v poledne do Ánanda ášramu. Dr. Mišra mi 
zaplatil veškeré cestovní výdaje.
pondělí 25. dubna, šašthí Šel jsem navštívit pana Bogarta. Nebyl tam...
Volný pas pro Paula zamítnut. Vrátil jsem se a odložil návrat do Indie. Do-
stal jsem dopis od Tírthy Mahárádže, ve kterém se vyhýbá zodpovědnosti, 
kterou slíbil. Odpověděl jsem na dopisy od Vrindávana (syn) a Roberta. 
Odpověděl jsem také Tírthovi Mahárádžovi. Měl by čestně dodržet svůj slib. 
Nemám nic proti tomu, když bude komunikovat přímo se Sirem Padmatem.
středa 27. dubna, aštamí Dnes jsem celý den nešel ven. Poslal jsem dopis 
Sumatí Móradžíové s žádostí volné jízdenky pro Paula. 
Večer bylo setkání, na které přišlo šest paní a pánů.
Příjem 5 dolarů.
čtvrtek 28 dubna, navamí Výdaje: 1 dolar Paulovi.
Dnes jsem si přinesl všechny věci ze 72. ulice do Paulova podkroví. 
pátek 29. dubna, dašamí Dnes jsem se setkal s Pitcherovou sekretářkou, 
abych ji informoval o uvolnění své místnosti. Slíbila mi, že mi vystaví šek 
v úterý odpoledne. 
Do banky uloženo 17 dolarů.
Hovořil jsem s Banérdžím, zprávu ještě neposlal.
Hovořil jsem s Bogartem, nic nového.
Večer bylo setkání, na které přišlo pět džentlmenů. 
Příspěvek 14 dolarů.
sobota 30. dubna, ékádaší Dnes jsme s Paulem dodržovali ékádaší.
Odpoledne jsme oba odjeli do Ánanda ášramu a strávili tam noc.
Výdaje: 5 dolarů.

Šríla Prabhupáda kí džaj!
Tolik z dubna. V žádném z těchto dílů se nejedná se o úplný překlad celého 

Prabhupádova diáře, ale o překlad vybraných pasáží. 
Pro hlubší pochopení tohoto Prabhupádova období bych rád připomněl 

doporučení studovat zároveň tyto pasáže z Prabhupádova životopisu 
a v kontextu předešlých dílů.

Váš sluha Ašvahari dása ❧

Tato kampaň Mezinárodní společnosti pro 
vědomí Krišny k 50. výročí jejího založení 
je jednoduchým způsobem, jak zvýšit roz-
dávání knih – je výzvou všem oddaným, od 
předsedy GBC po členy kongregace, ať bě-
hem roku 2016 rozdají každý z nich 50 knih 
z nakladatelství BBT. To znamená průměrně 
jednu knihu týdně.

Tento projekt bude velkým fi nančním pří-
nosem pro chrámy a BBT. Rovněž výrazně 
vzroste příspěvek BBT na TOVP (Chrám 
védského planetária v Májápuru).

Pomůže udržet pozornost oddaných na 
oslavovaném 50. výročí po celou dobu roku 
2016 a jistě velice potěší Šrílu Prabhupádu.

Možností rozdávání je přehršel: oslovo-
vání lidí na ulicích, stolečky s knihami, ná-
vštěvy obchodů a kanceláří, sponzorování 
knih a jejich následné rozdávání přátelům, 
příbuzným a kolegům v práci a rozesílání 
do nemocnic, věznic a hotelů.

Rozdávání knížek je velice mocný způsob 
předávání svatého jména ostatním. Je také 
známé jako sankírtan. Pán Šrí Čaitanja 
Maháprabhu popsal sankírtan ve své slavné 
modlitbě Šikšáštakam: „Sláva sankírtanu 
Šrí Krišny, který očišťuje zrcadlo srdce od 
veškerého prachu, hromaděného dlouhá léta, 
a hasí požár podmíněného života v kolobě-
hu zrození a smrti. Toto sankírtanové hnutí 
je největším požehnáním lidstvu, neboť šíří 
paprsky dobrotivého Měsíce. Je životem 
všeho transcendentálního poznání. Zvětšuje 
oceán transcendentální blaženosti a umož-
ňuje nám plně vychutnat nektar, po kterém 
neustále toužíme.“

Připojte se!
Obraťte se na Váš místní chrám či stře-

disko hnutí Hare Krišna a my Vám dáme 
knihy. Pokud je dokážete rozdat, předáme 
Vám památečný certifi kát 50/50 s podpisem 
předsedy GBC a místního chrámového 
prezidenta. A když budete chtít, můžete pak 
rozdat dalších 50...

www.iskcon5050.com ❧

Rozdejte 50 knih 
k 50. výročí ISKCONu!
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Dokončení

4. Zpívejte mahá mantru 
pozorně
Pozornost je všechno. Pokud vezmete 
v úvahu, kdo jsme, tak jsme malé jednotky 
pozornosti. Nejsme tato těla, jsme to, kam 
jde naše pozornost.

purušah prakriti-sthó hi
bhunkté prakriti-džán gunán

káranan guna-sangó 'sja
sad-asad-jóni-džanmasu

Všechno dobré i zlé, co se nám přihodí, 
se děje na základě toho, kam upíráme 
svou pozornost. Pokud zaměřujeme svou 
pozornost na dobro, vášeň či nevědomost, 
tak tam skončíme – v polévce tří kvalit 
hmotné přírody. Ale pokud zaměříme 
svou pozornost na transcendentální zvu-
kovou vibraci Hare Krišna, Hare Krišna, 
Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Ráma, 
Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare, pak 
budeme s Krišnou a budeme osvobozeni. 

mán ča jó 'vjabhičáréna
bhakti-jógéna sévaté

sa gunán samatítjaitán
brahma-bhújája kalpaté

Touto transcendentální službou se člověk 
povznáší nad kvality hmotné přírody.
Takže dále k pozornému zpívání svatého 
jména. Myslete si: „Nic není důležitější 
než mých 16 kol.“ Ani telefon, ani peníze, 
ani celý svět není důležitější než mých 
šestnáct kol.

'šraddhá'-šabdé – višvása kahé sudridha niščaja
krišné bhakti kailé sarva-karma krita haja

To znamená pravou víru, že má veškerá 
pozornost je soustředěná na praktikování 
Krišna bhakti. Máme závazky a povinnosti 
vůči svým rodinám, vykonáváme spoustu 
práce a dalších činností, abychom udrželi 
duši a tělo pohromadě. Ale pokud se vě-
nujeme těmto činnostem s vědomím, že 
je děláme proto, abychom pak měli volný 
čas na zpívání svých kol, na zpívání a na-

slouchání, tak nás tyto činnosti nebudou 
brzdit, nijak nám nebudou bránit a překá-
žet v oddané službě. Ale musíme rozvíjet 
vědomí, že nejdůležitější je Krišna bhakti.
Dále máme DVM – Držení těla, Výslov-
nost a Modlitba. Držení těla – seď po-
řádně (Sit properly, jak můžeme slyšet na 
nahrávce džapy Šríly Prabhupády se žáky, 
poznámka překladatele) – když usednete 
k džapě nebo ke čtení Bhagavad gíty, nedě-
lejte to ledabyle, sedět a naslouchat a uctí-
vat Jeho slova pozorným nasloucháním je 
služba Pánu. 
Když zpíváte mahá mantru, posaďte se 
rovně. Slovo upanišada znamená sedět 
vzpřímeně. Znamená to sedět pozorně, tak 
aby vám nic neuniklo. Můžete i chodit, to 
je v pořádku, neříkám, že musíte celou 
dobu sedět jako jógín, i když je dobré se 
o to pokusit, ale jde o to, že ve své mysli 
byste se měli usadit. Ať je to kdekoliv, když 
zpíváte svá kola, usaďte se, seďte rovně, 
chytejte každé slovo. 
A když vaše mysl odbíhá pryč, Krišna říká 
v Bhagavad gítě: šanaih šanair uparaméd – 
kamkoliv se zatoulá, přiveď ji zpátky pod 
kontrolu vlastního já, zůstávej soustředěný 
na mantru.
Výslovnost. Nevytvářejte si zlozvyky 
a buďte otevření napravování špatných 
zvyků. Například, když říkáte šnik šnik 
rám rám, nebo rum rum rum – to není 
jméno Boha, to je intoxikant. Buďte si 
vědomi, že vyslovujete jméno Pána jako 
službu. Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna 

Krišna, Hare Hare, Hare Ráma, Hare 
Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare. Nespě-
chejte, žádná kulička na růženci není 
důležitější než jiná. Myslet na to, jak co 
nejrychleji skončit, není vědomé zpívání. 
Když myslím na to, jak co nejrychleji 
skončit, pak má mysl není u kuličky, na 
které právě zpívám. 
A poslední doporučení: volejte, jako když 
nemluvně přivolává svoji matku. Jsme 
bezmocní. Kdykoliv mohu přijít o svou 
schopnost hovořit – někteří z vás v to 
možná doufají :-). Cokoliv můžeme kdy-
koliv ztratit. Jsme bezmocní, takže bychom 
takto měli uvažovat. 
Také si myslete, že tento výdech je váš 
poslední. Jaké to bude? Jednou to skutečně 
bude váš poslední výdech. 
Vlastně to je věc, kterou používám na 
sankírtanu, když lidem představuji knihu: 

„Toto je kniha o józe. Slyšeli jste o józe, že? 
Toto je zvláštní druh jógy, říká se jí bhakti 
neboli jóga vděčnosti. Všimli jste si, že 
když pociťujete vděčnost, jste vždy šťastní? 
Ale když nemáte vděčnost, je jedno, kolik 
máte materiálních statků, nikdy nebudete 
spokojení. Je to podobné jako s dýcháním 

– bereme vzduch jako samozřejmost. Ale 
když se dusíte a je to váš poslední dech, 
nebo se topíte a dostanete se z vody, nebe-
rete vzduch jako samozřejmost, jste rádi, 
že se můžete nadechnout. Tato kniha tedy 
učí, že každá vteřina je drahocenná a že 
Bůh je v našem srdci, že skutečné štěstí 
přichází z nitra, z vděčnosti, kterou máme.“ 
Takto to představuji, ale my bychom se 
tak měli skutečně cítit, když zpíváme: 
Hare Krišna. Jaké to bude, až to bude 
můj poslední dech? Celý život směřuje ke 
smrti. Zní to možná podivně, ale náš život 
je o smrti. Je to i v Bhágavatamu, ten je 
o tom, že Mahárádža Paríkšit má jen sedm 
dní života a chce vědět, co má dělat 
v okamžiku smrti. 
Tento druh meditace doporučuje Šríla 
Prabhupáda, měli bychom plakat jako dítě, 
které volá matku, cítit se tak. A myslete si: 
tento nádech je jen milostí Pána, kdykoliv 
to může být můj poslední nádech. Cvičte 
se v tom - anté nárájana smriti. Připravujte 
se na svůj poslední výdech. Zpívejte tak.
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5. Hledejte ochranu 
v transcendentálním zvuku
a) Ať neustále vibruje! To je naše další 
motto. Ať jste kdekoliv a děláte cokoliv, 
nechávejte transcendentální vibraci znít. 
A zvláště na sankírtanu, když jdete od 
jednoho člověka ke druhému, z jednoho 
místa na druhé: Hare Krišna, Hare Krišna, 
Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Ráma, 
Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare. 
Nezastavujte se a nepřemýšlejte, co 
je na cedulích, jestli vám to jde nebo 
nejde, jenom se soustřeďte na mahá 
mantru a volejte Krišnu a pamatujte si, 
že nejste konatelé.  
b) Odstraňte všechny překážky 
vzpomínáním na Pána Čaitanju. „Obtížné 
věci jsou snadné, když vzpomínáte na 
Pána Čaitanju (a naopak).“ (viz Čaitanja 
čaritámrita, Ádi lílá, kapitola 14, verš 1)

6. Výsledky závisejí na 
Krišnovi
a) Buďte nástrojem. Jeden oddaný z An-
glie mi napsal, že má strach jít na san-
kírtan, protože to nikdy nedělal. Já jsem 
mu odpověděl: „Vím, o čem mluvíš, já 
se tak cítím vždycky, když si myslím, že 
to budu dělat já. Ale když ustoupím do 
pozadí a řeknu, já to nedělám, to Kriš-
na, tak se už nebojím. A cítím se jako 
nástroj, já tam jen půjdu. To je to, co 
dělám já, že jdu ven. A když Krišna bude 
chtít, aby se něco stalo, udělám, co bude 
v mých silách.“ 
On to ocenil a šel na sankírtan a pak vy-
právěl, že jako nástroj a ten, kdo nekoná, 
neměl strach a něco dokázal a to ho po-
vzbudilo.
b) Přestaňte být „konatelem“. Toto si po-
slechněte, to se mi líbí, slyšel jsem to před 
nějakou dobou a stalo se to mou meditací 
pro službu, kterou dělám, a je to skutečně 
mocná meditace. Je pozoruhodné, kolik 
toho dokážete, když se nestaráte o to, kdo 
si připíše zásluhy! Jen se nad tím zamysle-
te, vezměte si to s sebou domů. I kdybyste 
si neodnesli nic jiného, odneste si domů 
toto a meditujte o tom. 
Když to v sobě budete nosit a vracet se 
k tomu, budete žasnout, kolik toho doká-
žete, pokud opravdu nedbáte na to, kdo 
si připíše zásluhy. Prabhupádovi to bylo 
jedno, chtěl jenom splnit příkaz svého 
duchovního mistra. A takovouto náladu 
bychom měli mít. Zvláště v sankírtanovém 
týmu – nejde o mě, jde o tým. Přejeme si 
vidět celkový úspěch společné služby pro 
potěšení duchovního mistra a potěšení 
Pána. A to je podstata. 
Chceme cítit chuť intenzivní touhy zpívat 
a toho, že se můžeme skutečně spojit s Kriš-
nou. Nechceme za svou službu nějakou 
materiální slávu nebo obdiv. Oslavování je 
jen umělé – světská sláva, polní tráva.

c) Modlete se ke guruovi a Krišnovi o ve-
dení a pomoc. Stále se modlete a žádejte 
o pomoc a vedení, protože to přichází od 
Pána v srdci a od duchovního mistra.

7. Organizujte („Dvakrát měř, 
jednou řež“)
a) Provozujte svou službu jako podniká-
ní, ne jako hobby (berte to vážně)
b) Stanovte si cíle. Jako jsme to udělali 
včera, určili jsme cíle naší sankírtanové 
skupiny a hned jsme cítili příliv energie, 
protože víme, že chceme něčeho 
dosáhnout. Takže si stanovujte cíle 
ve svém životě i v sankírtanu, abyste 
dosáhli určitých věcí.
Mějte cíle na očích, čtěte je každý den. 
Když necháte své cíle před sebou, určitě 
jich dosáhnete, ale když na ně zapomenete 
a strčíte je do šuplíku, tak jich nedosáhne-
te. Takže si je někde vystavte nebo je noste 
s sebou a pravidelně si je čtěte.
c) Navrhněte a sepište jasný plán 

I. Pracujte podle seznamu. 
II. Sepište si „další kroky“. Když máte 
před sebou náročný úkol, řekněte si, co 
má být další krůček k jeho dosažení. 

III. Defi nujte si hlavní oblasti 
zaměření. Zjistěte, co jsou 
nejpodstatnější věci, které byste měli 
udělat, abyste zlepšili svou službu.

d) Osvojte si nástroje svého oboru
I. Investujte do nástrojů a infra-
struktury. Jestli něco potřebujete, abyste 
mohli dělat svou službu dobře, obstarej-
te si to. 
II. Zvládněte základy komunikace. 
 To jsme probírali včera. 
1. Aktivní naslouchání
2. Služba zákazníkům
3. Staňte se mistrem v pokládání 
 otázek

A konečně: realizujte svůj plán. 
A to je další motto. Nechci, aby to 
znělo bombasticky, ale krok za kro-
kem je to hračka. A to je dobré si 
zapamatovat, protože někdy se úkoly, 
které máme v sankírtanové službě, 
zdají nezdolatelné, ale když je roz-
dělíte na kousíčky a vidíte, co bude 
další krok, tak je můžete snadno 
zvládnout. ❧

Obtížné věci jsou snadné, když vzpomínáte na Pána ČaitanjuObtížné věci jsou snadné, když vzpomínáte na Pána Čaitanju
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Manažeři se musí vypořádat 
s některými nepříjemnými věcmi, 
jako jsou problémy, fi nanční krize 
nebo cokoliv jiného, a pak, pokud se 
více pohrouží do duchovního života, 
obvykle ztrácejí inspiraci se těmito 
věcmi zabývat. Proč se to děje? Je 
to buď tak nebo onak – proč se 
to děje tímto způsobem? Oddaní 
nejsou obvykle inspirováni převzít 
odpovědnost zapojit se do všech 
těchto vnějších záležitostí. Proč je 
tak těžké najít lidi, kteří převezmou 
odpovědnost?

Management je bolehlav. Může to 
být opravdu velký bolehlav. Ale 
řeknu vám, proč jsem tuto zod-

povědnost přebíral tolik let. Je to proto, že ji 
vidím ve vztahu ke službě misi Šríly Prabhu-
pády; protože jsem na sto procent přesvěd-
čen, že si Šríla Prabhupáda přál instituci. 
Instituce znamená bolehlav. Tomu se prostě 
nelze vyhnout. 

Viděl jsem Prabhupádu, jak tyto boleh-
lavy přijímal. A viděl jsem mnoho dalších 
vůdců pod vedením Šríly Prabhupády tyto 
bolehlavy přijímat. A i když od odchodu 
Šríly Prabhupády uplynulo přes dvacet pět 
let, stále vidím mnoho svých duchovních 
bratrů, kteří tyto bolehlavy přijímají z je-
diného důvodu – je to břímě lásky. To je 
ta jediná věc. Je to břemeno lásky pro du-
chovního mistra.

Jak jsme o tom onehdy mluvili, vize Šrí-
ly Prabhupády pro šíření vědomí Krišny 
byla skrze instituci. Kde tuto vizi vzal? Od 
Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Th ákura. 
A i když Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí 
Th ákura dal pokyny pro vytvoření GBC – 
zorganizovat instituci – Šríla Prabhupáda 

dal ve svých knihách jasně najevo, co se 
stane po jeho odchodu.

Existuje několik, mnoho vznešených 
následovníků Šríly Bhaktisiddhánty, ale na 
něco zapomněli – něco, co Šríla Prabhu-
páda neopomenul. Slyšíme to pořád; ale 
pokud to chceme opravdu ocenit a uvědo-
mit si plnou slávu toho, co Šríla Prabhupáda 
udělal, musíme přijmout toto břímě lásky. 
Získáte nektar. To je jedna věc, kterou mu-
síte ocenit. Máte nektar. Ostatní oddaní to 
možná nikdy nebudou schopni ocenit.

Mohou ocenit tolik jiných darů, které 
nám Šríla Prabhupáda dal. Šríla Prabhu-
páda nám dal svaté jméno, společnost vaiš-
navů. Dal nám mnoho úžasných věcí. Ale 
dar Šríly Prabhupády tomuto světu je to, že 
za sebou zanechal instituci; a požádal své 
následovníky, aby ji po jeho odchodu ale-
spoň laskavě udržovali. Šríla Prabhupáda 
zanechal toto břemeno lásky. Každý od-
daný, který má to velké štěstí, že sdílí toto 
břemeno, získá trochu sladkého nektaru. 
Získají milost Šríly Prabhupády.

Proto musíme zařídit, aby si to oddaní 
uvědomili. Prabhupáda nebyl příliš inspi-
rován, když viděl oddané odcházet zpívat 
do lesa; chtít jen odejít na nějaké odlehlé 
místo zpívat celý den Hare Krišna. Tolikrát 
o tom mluvil.

Existuje mnoho příkladů; jako ten slavný 
bhakta, který odešel k Rádhá-kundu. Šel 
tam, následoval nějaké bábádží, jen zpíval 
64 kol denně. Jmenoval se bhakta Richard. 
Šríla Prabhupáda řekl: „Jednoho dne, až 
bude bhakta Richard dostatečně pokročilý, 
odejde od Rádhá-kundu, vrátí se a bude 
kázat v našem hnutí.“ Řekl: „Až bude do-
statečně pokročilý.“ [Mahárádža se směje]

Oddaní to potřebují slyšet. Potřebují být 
inspirováni. Pokud oddaný opravdu chce 

Prabhupádovu milost, převezme určitou 
odpovědnost v jeho misi.

Nikdy nezapomenu na dobu, kdy jsem 
mnoho let distribuoval knihy. Věnoval 
jsem se cestovnímu sankírtanu. Šríla 
Prabhupáda učinil jedno prohlášení; 
řekl: „Oddaní, kteří cestují v dodávkách 
a distribuují knihy, dostávají mou velmi 
zvláštní milost.“ A já jsem již cestoval 
a distribuoval knihy – v těch dnech jsme 
distribuovali deset hodin denně – a když 
jsem slyšel, že Šríla Prabhupáda řekl, že je 
připraven dát velmi zvláštní milost, pře-
mýšlel jsem: „Dostávám teď tolik milosti 
a Šríla Prabhupáda chce dát nějakou vel-
mi zvláštní milost!“ Doslova náš přiváděl 
k šílenství. [Mahárádža se směje]

Oddaní jen přemýšleli: „Kde je ta velmi 
zvláštní milost?! Chceme ji!“ Deset hodin 
nestačilo. Chtěli jsme tu velmi zvláštní 
milost. A Šríla Prabhupáda se ji chystá 
dát. Slyšet o ní bylo jako: „Úžasné! Chci 
něco z té milosti!“

Šríla Prabhupáda tedy učil vlastním pří-
kladem. Přijal bolehlavy, velké bolehlavy. 
Řídil celé toto hnutí. S jakýmikoliv problé-
my, které se děly, chodili za Prabhupádou. 
Šríla Prabhupáda se s nimi vypořádával. 
Překládal Bhágavatam, každý den před-
nášel a vypořádával se se všemi problémy, 
které přicházely. 

A pak, když všichni viděli, jak moc 
toho Šríla Prabhupáda pro ně dělá, chtěli 
pomoci: „Šrílo Prabhupádo, mohu vám 
nějak ulehčit od vašeho břemene?“ To je 
prostě přirozené. 

Když někdo přijme břímě lásky a skrze 
toto břemeno lásky ukazuje, jak se stará 
o jiné osoby, pak mu ostatní chtějí pomoci. 
Možná tedy oddaní nechtějí pomoci. Ale 
přicházejí o tuto milost.

Ale přesto byste neměli přijímat veške-
rou tuto odpovědnost na úkor sádhany. To 
Šríla Prabhupáda nechtěl. Některé věci se 
tedy neuskuteční. Musíte být přesvědčeni, 
že „Když jsem si vědom Krišny, nějak se to 
zvládne. Nějak.“ A zvládne se to lépe, než 
když budu běhat kolem jako kuře s uříznu-
tou hlavou.“ [Mahárádža a oddaní se smě-
jí]. Tak to prostě nefunguje. Myslíme si: „Jo, 
zvládám tolik práce, tolik práce, tolik jsem 
toho udělal. A je toho mnohem víc, co je 
třeba udělat, mnohem víc, mnohem víc.“ 
Pro manažera bude vždy existovat něco, co 
by měl udělat. Vždy bude existovat nějaký 
problém. Nebojte se.

Můžete si tedy myslet: „Musím udělat 
tohle.“ Šríla Prabhupáda chtěl, abychom 
přijímali toto břímě lásky, ale nechtěl, aby-
chom obětovali svůj duchovní život. A měl 
vždy pravdu, jako milující otec. Kdykoliv 
viděl některého ze svých duchovních synů 
nebo dcer přetěžovaných, byl jako milující 
otec. Chápal jejich situaci. ❧

Proč je tak těžké najít lidi, Proč je tak těžké najít lidi, 
kteří převezmou odpovědnost?kteří převezmou odpovědnost?
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Čeho se bojíme?
Aneb plastická chirurgie ega

Oddaný je abhaja, nemá z ničeho strach. Je dobré si to 
připomenout, protože hmotný svět je plný nebezpečí, 
na každém kroku. Stále víc mám pocit, že je kolem 
nás všudypřítomná atmosféra strachu. Svět je jedno 
velké bojiště a to by nám možná až tak nevadilo, kdyby 
bylo daleko od nás. Ale co když se k nám už přibližuje? 
Západní civilizace se začíná bát o své těžce nabyté 
nejisté jistoty, o svůj majetek, styl života.

K nám jakožto oddaným, ačkoli se většinou více či méně sna-
žíme se nějakým mediálním masážím vyhýbat, se také dostala 
spousta znepokojivých informací. Nechci rozebírat konspirační 
teorie, nemám chuť brousit do politiky, nechci se věnovat tomu, 
že mediální obraz některých náboženství není zrovna nejlepší ká-
zání, které by inspirovalo lidi obracet se s láskou k Bohu.

Spíš bych se chtěla zamyslet nad tím, jaké myšlenkové pocho-
dy všechny ty informace a dezinformace probouzí ve mně a jak 
mě vedou k introspekci. Když si představím, že civilizace, jak ji 
známe, možná visí na vlásku (no, to už ale dost dlouho), když si 
představím, že svět třeba čeká nová totalita, ať už pod jakoukoli 
vlajkou, když si představím, že možná stojíme na prahu dalšího 
celosvětového válečného konfl iktu... nejde o to, že bych chtěla 
sebe nebo kohokoli jiného plašit, ale myšlenky mi brouzdají 
tímhle směrem a musím říct, že mě to přimělo k velmi potřebné-
mu duchovnímu detoxu.

Čeho se bojím? Čeho se nechci vzdát? Jakkoli je tahle civilizace 
bláznivá, už jsem si tak zvykla na všechny její vymoženosti, tolik 
by mi chyběl internet, mobil, život ovládaný tlačítky – tlačítky na 
světlo, teplo, vodu... Tohle je víc než jen jukta vairágja, je to poho-
dlnost, rozmazlenost, je to naše druhé já! Co kdyby všechno tohle 
nebylo? Slýcháváme o jednoduchém žití, máme i nějakou tu far-
mu, ale přesto je to všechno hodně závislé na tom, co tu už možná 
zítra nemusí být. Měla bych se snažit aspoň mentálně se od všech 
těchto věcí odpoutávat. Konec konců nás všechny spoutávají... 

A co kdyby byla válka? Bomby všude? Nebo jedna pořádná věd-
ci vymazlená atomová? Všechny jistoty ty tam, sbohem, normální 
živote? Kde pak by byl můj duchovní život? V čem vůbec spočívá 
moje vědomí Krišny? V před-
náškách na telefonu? V chyt-
rých řečech? V obrázcích na 
zdi? Nebo ve VĚDOMÍ? 

Tohle všechno mi přichází 
na mysl a zase jednou si hod-
ně bolestně uvědomuji, jak 
jsem obalená všemi svými 
označeními, připoutanostmi, 
podmíněními. A musím tedy 
udělat pořádný detox. Tváří 
tvář všem možným kata-
strofi ckým scénářům, které 
by mohly narušit mou léta 
budovanou útulnou ulitu, se 
cítím malinká, jako kdysi na 
poutní cestě uprostřed obrov-
ských Himálají. 

Tam jsem se také cítila křeh-
ká, bez jakýchkoli jistot. Ne 
tak ze strachu z nedostatku 

jídla nebo tepla, ale hlava se mi točila z pocitu ztráty falešné iden-
tity. Kdo jsem tady? Kde jsou všechny ty věci a věcičky, činnosti 
a vztahy, které tvoří mé podmíněné „já“? Jsem tu jen jako nepatrná 
duše a s sebou mám jen jeden batoh, který je z poloviny naplněný 
spacákem – kde je v něm místo pro celé moje falešné ego?

Tenhle omračující pocit, že moje falešné já nabubřelo do neho-
rázných rozměrů a moje skutečné já se krčí v koutě duše a skoro 
se neodvažuje pípnout, ačkoli jsem přece snad oddaná! Takže 

– čas na pořádnou chirurgii – musím odkrájet vše nepotřebné, 
pomíjivé, iluzorní. A co mi zbude? Na věky věků? No ano, přece 
duše. Pravé já – duchovní částečka, věčný služebník našeho slad-
kého Pána Krišny. Uf. Ať se děje, co se děje, ať jsme, kde jsme, ni-
kdo nás nemůže rozsekat, spálit, nikdo nám nemůže vzít věčnou 
službu Bohu. Tělo může být zničeno nebo se může ocitnout bez 
prostředků, ale duše je věčně bohatá svou vlastní podstatou lásky 
a služby. Takže opravdu – můžeme být prosti strachu.

I kdybychom neměli přednášky na mobilech, kdybychom 
neměli knihy, dokonce i kdybychom neměli růžence, stále 
máme Krišnu v srdci a Jeho jméno na jazyku a to samo o sobě je 
dokonale dostatečné.  

Suma sumárum, měli bychom asi čas od času zrevidovat, jak na 
tom duchovně jsme, jestli náhodou nesklouzáváme pod tlakem 
všudypřítomné máji do něčeho, co se nedá dost dobře nazvat 
vědomím Boha a jednoduchým žitím. Žijeme v čase a prostoru, 
kde se vyskytují zcela jiné hodnoty než ty duchovní, jsme ze všech 
stran obklopeni pomíjivými pozlátky, která jsou lákavá a je těžké 
jim odolat. A často jsou také zdánlivě neškodná.

Ale co když škodí jemně a pozvolna? Co když nenápadně do-
bývají naše mysli a srdce a výsledkem je slabost a strach o naše 
hmotné pohodlí? Měli bychom rozvíjet svou vnitřní spokoje-
nost, jistotu a nebojácnost. Musíme vědomí Krišny opravdu 
přijmout za své, za jediné, co má cenu, za jediné, co má trvání. 
Jsme sat-čid-ánanda. Opravdu jsme duše. Opravdu jsme věční. 
Opravdu jsme blažení. A naším domovem je opravdu Gólóka 
Vrindávan, kde se všechno točí kolem krásného pasáčka, který 
nezkazí žádnou legraci. ❧

Krásný pasáček nikdy nezkazí žádnou legraciKrásný pasáček nikdy nezkazí žádnou legraci
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Kumárové řekli: „Ó Nárado, nyní vy-
světlíme způsob provedení saptáhy. 
Obvykle vyžaduje bohatství a po-

moc ostatních. Nejprve je třeba určit přízni-
vou dobu pomoci dobrého astrologa. Pokud 
saptáha začíná v měsících Bhádra, Ášvina, 
Kártika, Márgašírša, Ášádha nebo Šravana, 
posluchači dosáhnou osvobození. I během 
těchto měsíců je však třeba se vyhnout ne-
příznivým obdobím, jako je Bhádra vjatípát.

S pomocí nadšených lidí je třeba získat 
tolik bohatství, kolik je třeba ke svatbě. Pak 
je nutné laskavě pozvat různé rodiny včetně 
žen a šúdrů k naslouchání Hari kathá. Je 
třeba událost veřejně oznámit a rozeslat 
písemné pozvánky vaišnavům a ostatním 
milovníkům Hari kírtanu.

Je třeba písemně oznámit, že po dobu 
sedmi dnů zde bude vzácná příležitost vy-
slechnout transcendentální poselství Šrímad 
Bhágavatamu a sdružovat se se svatými 
osobami. Mělo by být vysvětleno, že pokud 
se někdo nemůže zúčastnit po celou dobu, 
měl by přijít alespoň na jeden den dát své 
požehnání. Takto je třeba pokorně rozeslat 
pozvánky vaišnavům a zajistit jim vhodné 
ubytování a stravu.

Přednášení Bhágavatamu by se mělo pro-
vádět buď na svatém místě, v lese, nebo v ně-
čím domě. Mělo by se provádět na otevře-
ném prostranství, které je správně očištěné 
a ozdobené. Je-li prováděno v něčím domě, 
z místnosti určené k přednášení by měl být 
odstraněn všechen nábytek.

S přípravami by se mělo začít pět dní pře-
dem. Je třeba připravit pěkné pódium a ozdo-
bit je ovocem, listy, květy, banánovníky a tak 
dále. Na pódiu si je třeba představit sedm 
planetárních soustav. Svatým osobám by měla 
být nabídnuta vhodná sedadla a přednášející 
by měl mít pěkný vjásásan. Podle názoru 
učenců pokud je přednášející obrácen čelem 
k severu, posluchači by měli být obráceni 
k východu. Je-li přednášející obrácen k výcho-
du, posluchači by měli být obráceni na sever 
nebo mohou být všichni obráceni k východu.

Přednášející by měl být učený, zkušený, 
schopný vysvětlit podstatu védské literatury 
a uvádět správné příklady. Měl by to být 
odříkavý bráhmana, oddaný Pána prostý 
hmotných tužeb. Podvodníci, muži připou-
taní k ženám a ti, kteří neznají podstatu ná-
boženství, by neměli být pozváni, aby Šrímad 
Bhágavatam přednášeli. Přednášející může 
mít učeného pomocníka, aby odstraňoval 
pochybnosti, kdykoliv je to třeba.

Jeden den před přednášením by si měl 
přednášející oholit hlavu. Měl by se ráno vy-
koupat, pronášet Gájatrí, vykonat další ranní 
povinnosti a pak uctít Ganéše pro odstranění 
všech překážek v saptáha jagji. Měl by vykonat 
oběť předkům, provést prájaščittu a instalovat 
Pána Hariho v mandale. Poté by měl uctít 
Pána Krišnu pronášením správných manter 
a obětovat šestnáct předmětů. Měl by obřadně 
obejít Pána a prosit Ho tímto způsobem: „Ó 
nanejvýš milostivý Pane, topím se v oceánu 
tohoto hmotného světa. Jsem velmi pokleslý 
a chycený v síti karmy, která je jako krokodýl. 
Prosím vysvoboď mě z tohoto světa.“

Podle daného postupu by pak měl uctít 
Šrímad Bhágavatam vonnými tyčinkami, 
ghíovou lampou a tak dále. Měl by položit je-
den kokosový ořech před knihu, poklonit se 
a přednést tuto modlitbu: „Ó Pane Krišno, jsi 
přímo Šrímad Bhágavatam. Přijímám u Tebe 
útočiště, abych se mohl vysvobodit z tohoto 
světa. Prosím odstraň všechny překážky, aby 
tento obřad mohl být úspěšně dokončen. Ó 
Pane Kéšavo, jsem Tvůj služebník.“

Poté by měl hostitel uctít přednášejícího, 
dát mu pěkný oděv a pomodlit se tuto mod-
litbu: „Jsi zosobněním Šukadéva a zkušený 
ve vysvětlování významu Šrímad Bhágavata-
mu. Prosím odhal nám toto poznání a roz-
ptyl naši nevědomost.“

Poté je třeba v blažené náladě složit slib pro 
vlastní dobro a přísně jej dodržet po sedm 
dní. Kvůli odstranění všech překážek v kathá 
by mělo být vybráno pět bráhmanů, aby kaž-
dý den pronášeli dvanáctislabičnou mantru 
složenou ze jmen Pána Hariho. Poté by měl 
hostitel uctít bráhmany, oddané a rozdat dary 
kírtanovým hudebníkům. Měl by se jim po-
klonit a s jejich svolením se posadit.

Ti, kteří vyslechnou kathá pozorně, s vel-
kou vírou a čistou myslí, vzdají se připouta-
nosti k domovu, bohatství, rodině a tak dále, 
obdrží nejvyšší prospěch.

Inteligentní přednášející začne kathá za 
východu slunce a pokračuje devět hodin. 
Měl by přednášet sladkým, středně sil-
ným hlasem a dodržet hodinovou polední 
přestávku. Během ní by vaišnavové měli 
oslavovat různá jména Pána Hariho spojená 
s právě vyprávěným příběhem a neměly by 
se vést žádné plané řeči. Aby se zabránilo 
kálení a močení během kathá, měla by se jíst 
pouze lehká strava. Je-li to možné, je třeba se 
po sedm dní postit nebo jíst pouze ghí nebo 
mléko a šťastně naslouchat Bhágavatamu. 
Nebo lze jíst jednou denně ovoce. Měl by 
se dodržet postup, který lze následovat bez 

velkých potíží. Považuji jedení za lepší než 
hladovění, pokud napomáhá soustředění 
a správnému naslouchání. Pokud půst ruší 
něčí naslouchání, měl by se mu vyhnout.

Ó Nárado, nyní si vyslechni zásady, které je 
třeba dodržovat při naslouchání saptáze. Oso-
ba, která není zasvěcena do vaišnavské mantry, 
není kvalifi kovaná ji vyslechnout. Kdo chce 
správně vyslechnout saptáhu, by měl dodržo-
vat celibát a spát na podlaze. Po přednášení by 
měl jíst jídlo servírované na listech, ale vyva-
rovat se dálu, medu, oleje, těžkých, zatuchlých 
nebo znečištěných pokrmů.

Měl by se úplně vyvarovat chtíče, pýchy, 
chamtivosti, závisti, hněvu, iluze, přetvářky 
a tak dále, a také se vyhnout kritice nebo 
naslouchání kritice Véd, vaišnavů, bráhma-
nů, gurua, žen, krále, vznešených osobností 
a těch, kteří slouží krávě.

Měl by se také vyhnout styku s menstruu-
jícími ženami, mléččhou, pokleslou osobou, 
bráhmanem, který není zasvěcen do Gájatrí 
mantry, těmi, kteří se staví proti bráhmanům, 
a těmi, kteří nepřijímají Védy. Měl by být 
vždy čistý, pravdomluvný, tichý, prostý, po-
korný, milostivý a velkorysý.

Dokonce i ti, kdo jsou chudí, nemocní, ne-
šťastní, bezdětní a touží po osvobození, jsou 
kvalifi kovaní vyslechnout toto kathá. Ženy, 
které jsou neplodné, které mají jen jedno 
dítě, ty, jejichž dítě zemřelo, které dosáhly 
menopauzy nebo které dítě nikdy nedonosily, 
by měly také vyslechnout toto kathá. Pokud 
pozorně naslouchají, získají nepomíjející 
prospěch. Přednášení Bhágavatamu udílí 
člověku ten nejvyšší prospěch.

Po dodržení těchto pravidel je třeba pro-
vést závěrečný obřad saptáhy. Ti, kdo touží 
po zvláštním prospěchu, by jej měli dodržo-
vat tak jako oslavu Džanmáštamí. Není však 
nutné, aby jej dodržovali asketové. Ti se očis-
tili pouhým vyslechnutím saptáhy.

Když saptáha jagja skončila, posluchači by 
měli uctít knihu a přednášejícího s velkou 
oddaností. Přednášející by měl rozdávat 
prasádam, lístky tulasí a obětované girlandy 
posluchačům. Každý by měl provádět kírtan 
s mridangou a karatály a zpívat krásnými 

Šrímad Bhágavata MahátmjaŠrímad Bhágavata Mahátmja
Kapitola šestá: Způsob saptáha jagji
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hlasy. Je třeba pronést džaja dhvani, poklonit 
se, troubit na lastury a rozdat bráhmanům 
a žebrákům jídlo a dary. 

Následujícího dne by měla odříkavá osoba 
z publika přednést Bhagavad gítu pro vy-
tvoření atmosféry míru a odstranění všech 
nedostatků. Hospodář by měl provést oběť, 
přednášet verše z desátého zpěvu Šrímad Bhá-
gavatamu a vložit obětiny do ohně. Nebo by 
měl pronášet Gájatrí mantru se soustředěnou 
myslí a provést oběť. Ve skutečnosti je Šrímad 
Bhágavatam zosobněním Gájatrí mantry.

Osoba, která nemá prostředky k provede-
ní oběti, by měla rozdat dary bráhmanům 
a přednést Višnu sahasranámu pro odstranění 
všech nedostatků. To jí přinese veškerý pro-
spěch. Poté by měla nakrmit dvanáct bráhma-
nů sladkou rýží, medem a lahodnými pokrmy. 
Měla by rozdat krávy a zlato. Pokud má pro-
středky, měla by umístit Šrímad Bhágavatam 
na trůn ze třiceti šesti gramů zlata a darovat 
jej duchovnímu mistrovi. Tím bude vysvobo-
zena z koloběhu rození a umírání.

Tento způsob provádění saptáhy odstraňu-
je všechny hříchy. Pokud se provádí správně, 
nanejvýš příznivý Bhágavatam udělí, cokoliv 
si kdo přeje, ať je to dharma, artha, káma či 
mókša. O tom není pochyb.“

Kumárové pokračovali: „Ó Nárado, tímto 
jsme vysvětlili naslouchání bhágavata saptáze. 
Šrímad Bhágavatam může darovat jak bhógu, 
tak mókšu. Co dalšího chceš vědět?“

Súta Gósvámí řekl: „Ó Šaunako, poté Ku-
márové přednášeli Šrímad Bhágavatam po 
dobu jednoho týdne. Toto kathá je nanejvýš 
čisté, rozptyluje všechny hříchy a dokáže 
udělit smyslový požitek i osvobození. Zatím-
co dodrželi všechna pravidla, shromáždění 
pozorně poslouchalo. Poté uctili Nejvyšší 
Osobnost Božství podle pokynů písem. Po 
přednášení byli Gjána, Vairágja a Bhakti 
oživeni. Jako mladí a nadšení si získali srdce 
všech živých bytostí. Nárada Muni viděl, že 
se jeho přání splnilo, byl zcela pohroužen 
v blaženosti a chlupy se mu zježily extází.

Nárada, který je velmi drahý Pánu, promlu-
vil ke Kumárům sladkým, láskyplným hlasem 
se sepjatýma rukama: „Skutečně jsem velmi 
šťastný, že se mi dostalo vaší milosti. Dnes 
jsem dosáhl Pána Hariho, který rozptyluje 
hříchy. Ó asketičtí mudrci, naslouchání tomu-
to Bhágavatamu je nejlepší náboženský čin 
a vede k dosažení Pána Krišny, který neustále 
sídlí na Gólóce.“

Súta Gósvámí řekl: „Ó Šaunako, zatímco 
svrchovaný vaišnava, Nárada, takto hovořil, 
objevil se tam Šukadéva Gósvámí, nejlepší 
z jógích. Byl zcela spokojený ve svém nitru 
a vypadal jako šestnáctiletý mladík. Objevil 
se jako úplněk, aby přinesl příliv oceánu 
poznání. Blaženě pronášel Bhágavatam vel-
mi tichým hlasem. Při spatření Šukadéva 
Gósvámího celé shromáždění povstalo a na-
bídlo mu vyvýšené sedátko. Potom jej Šrí 
Nárada Muni s láskou a náklonností uctil.“

Když se Šukadéva Gósvámí pohodlně 
usadil, řekl: „Drazí, prosím poslyšte má slova. 
Ó oddaní, kteří si vychutnáváte nálady odda-
nosti, Šrímad Bhágavatam je zralý plod stro-
mu přání Véd. Vzešel z mých úst a je plný 
nektaru. Tento plod nemá slupku ani pecku 

– je to čistý nektar a je snadno dostupný pou-
ze na Zemi. Proto, dokud jste při vědomí, jej 
prosím znovu a znovu pijte.

Velký mudrc Vjása sestavil tuto Mahá Pu-
ránu, která popisuje nejvyšší duchovní cestu 
a je prostá všech podvodných sklonů. Vy-
světluje absolutní realitu a je určena těm, je-
jichž srdce jsou čistá. Zbavuje trojího utrpení. 
Pokud se přijme útočiště u Šrímad Bhágava-
tamu, není třeba žádného jiného písma nebo 
způsobu realizace. Kdykoliv si jej zbožná 
duše přeje vyslechnout, Nejvyšší Osobnost 
Božství se okamžitě projeví v jejím srdci.

Šrímad Bhágavatam je drahokam mezi Pu-
ránami a bohatství vaišnavů. Popisuje, že čis-
té poznání je drahé paramahansům a svítí na 
cestu odpoutanosti spolu s Bhakti, Gjánou 
a Vairágjou. Ti, kteří mu naslouchají, čtou 
jej nebo meditují o jeho smyslu, jsou osvo-

bození. Tento nektar není dostupný v nebi, 
na Satjalóce, Kailásu ani na Vaikuntě. Proto, 
ó požehnaní posluchači, jej prosím znovu 
a znovu pijte a nikdy se jej nevzdávejte.“

Súta Gósvámí řekl: „Zatímco Šrí Šuka-
déva hovořil ve shromáždění, Pán Hari se 
zjevil spolu s Prahládem, Balim, Uddhavou, 
Ardžunou a ostatními společníky. Šrí Nárada 
potom uctil Pána spolu s Jeho oddanými. 
Když Nárada Muni viděl Pána v blažené 
náladě, nabídl Mu pěkné sedátko a pak 
všichni prováděli kírtan. Pán Šiva, Párvatí 
a Pán Brahmá si ho přišli poslechnout. Pra-
hláda, který je velmi bystrý, hrál na karatály 
a Uddhava hrál na velké činely. Nárada Muni 
hrál na svoji vínu a Ardžuna, který dobře 
zná rágy, melodicky zpíval. Indra hrál na 
mridangu a Kumárové volali džaja! džaja! Šrí 
Šukadéva Gósvámí pohyboval končetinami 
v extatickém transu. Uprostřed všech tančili 
Bhakti, Gjána a Vairágja jako zkušení herci.“

Pán to pozoroval a řekl: „Tento přednes 
a kírtan Mě velmi potěšily. Všichni jste si Mě 
podmanili vaší láskou a náklonností, a proto 
Mě můžete požádat o nějaké požehnání.“

Příležitost vyslechnout Příležitost vyslechnout 
transcendentální poselství transcendentální poselství 
Šrímad Bhágavatamu Šrímad Bhágavatamu 
a sdružovat se se svatými a sdružovat se se svatými 
osobami je velice vzácnáosobami je velice vzácná
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Domácí vzdělávání může být částí Krišny si vědomého životního 
stylu, ale byl by omyl si myslet, že vědomí Krišny je pouze aspekt 
domácího vzdělávání. Domácí vzdělávání by se mělo na životní 
styl ve vědomí Krišny zaměřovat především. To znamená, že 
bychom měli být inspirovaní vychovávat naše děti raději jako 
dobré oddané, než se zaměřovat pouze na jejich akademické 
úspěchy a vědomí Krišny ponechávat až jako druhotné. Knihy 
Šríly Prabhupády mají vysokou duchovní hodnotu, takže pokud 
založíme náš studijní plán na jeho knihách, akademické úspěchy 
budou přirozeně následovat.

Co to znamená pro dítě žít Krišny si vědomým životem? Prabhupáda 
toto vysvětluje jednoduchým způsobem: „Jednoduše následujte pro-
gram starších, nechte děti sdružovat se, co nejvíce je to možné, s pra-

videlným, Krišny si vědomým programem, a když ostatní odejdou za svými 
pracovními a obchodními záležitostmi, pak děti mohou dostat přednášky.“ 
(dopis Aniruddhovi Dásovi, 7. března 1972)

To je to, co jsme se snažili dělat v našem vlastním domácím vzdělávání. Děti 
bydlely doma tak, jak by bydlely v gurukule – s pár úpravami. Dělali jsme náš 
vlastní ranní program a po prasádam snídani jsme studovali Bhágavatam dvě 
až tři hodiny každý den. Toto studium bylo hlavní částí našeho rozvrhu a skr-
ze Bhágavatam jsme pokryli mnoho předmětů. Potom po studiu jsme apliko-
vali to, co jsme se naučili v našich praktických denních činnostech.

Například jsme šli ven kázat, dávali jsme přednášky vědomí Krišny v místních 
školách. Také jsme napsali a nacvičili devocionální divadla, pořádali jsme festi-
valy, uctívali Božstva, rozdávali jsme knihy během místních událostí a chodili 
jsme ven na harinám. Nikdy jsme nezažili nudu; domácí vzdělávání bylo tak 
naplněné Krišny si vědomými činnostmi, že už nezbýval čas na nic jiného.

Představa Šríly Prabhupády o vzdělávání našich dětí byla udělat z nich plně 
rozvinuté oddané, kteří jsou experti v šástrách, dychtiví dávat Krišnu ostatním 
a stálí ve své vlastní osobní praxi. Jednou řekl: „Máme zájem otevřít školu, 
pokud se v ní vyučuje vědomí Krišny... Ale nemáme zájem na takzvaném bez-
božném vzdělávání. To není naše práce.“ (přednáška, 13. listopadu 1973, Dillí)

Jelikož Krišna je zdrojem veškerého poznání, pokud Mu rozumíme a milu-
jeme Ho, pak všechny druhy poznání budou přicházet. Všechno hmotné a du-
chovní pochází od Krišny. Proto Šríla Prabhupáda zdůrazňoval duchovnost 
jako cíl vzdělání; on věděl, že Šrímad Bhágavatam má vše, co je potřeba po-
chopit jak z hmotného, tak i z duchovního světa. Šríla Prabhupáda předvídal, 
že naše děti budou dostávat nejen akademické vzdělání, ale také budou  rozví-

Každého tato slova potěšila a se srdci plnými 
lásky požádali: „Ó Pane, přejeme si, aby ses laska-
vě zjevil se svými společníky, kdykoliv a kdekoliv 
se přednáší saptáha.“

Pán řekl „Budiž“ a pak zmizel. Poté se Nárada 
Muni poklonil směrem, kterým Pán a Jeho odda-
ní odešli, a poklonil se Šukadévovi Gósvámímu 
a shromážděným světcům. Všichni byli v extázi 
po pití nektaru Šrímad Bhágavatamu a zbavili se 
klamu. Pak se všichni vrátili do svých sídel.

Tehdy Šrí Šukadéva Gósvámí ustanovil Bhakti 
a její dva syny ve Šrímad Bhágavatamu. Službou 
Bhágavatamu se Pán Hari neochvějně usadí v srd-
cích vaišnavů. Šrímad Bhágavatam udílí přízeň 
těm, které spaluje neštěstí, sužuje májá nebo tonou 
v moři nevědomosti.

Šaunaka se zeptal: „Ó Súto Gósvámí, kdy 
Šukadéva přednesl Bhágavatam Paríkšitovi, 
Gókarna Dhundhukárímu a Kumárové 
Náradovi Munimu?"

Súta Gósvámí odpověděl: „Asi třicet let poté, 
co Pán Krišna odešel do svého sídla, devátého 
dne jasné poloviny měsíce Bhádra, Šukadéva 
přednesl Bhágavatam Paríkšitovi. O dvě stě let 
později, devátého dne jasné poloviny měsíce 
Ášádha, Gókarna přednesl Bhágavatam Dhun-
dhukárímu. O třicet let později, devátého dne 
jasné poloviny měsíce Kártik, jej Kumárové 
přednesli Náradovi Munimu.

Ó bezhříšný Šaunako, odpověděl jsem na 
všechny tvé otázky. Bhágavata kathá je lékem 
na všechny strasti Kali jugy. Všichni jste sva-
tí, a proto jej prosím pijte. Bhágavatam ničí 
všechny hříchy a je velmi drahý Pánu Krišnovi. 
Zvyšuje oddanost a je jediným prostředkem 
k dosažení osvobození. Jakou cenu má služba 
svatým místům nebo následování jiných způso-
bů osvobození?

Když jsou Jamadútové posíláni s provazy 
někoho zatknout, Pán Jamarádž jim nařizuje: 

,Nepřibližujte se k těm, kteří šílí z naslouchání zá-
bav Pána Hariho. Nemám pravomoc je potrestat, 
vaišnavové jsou mimo můj vliv.‘

Nektar, který vzešel z úst Šukadéva Gósvámího, 
přináší vše příznivé těm, kteří lpí na jedu smys-
lového požitku. Moji drazí přátelé, proč bloudit 
v lese smyslového požitku a poslouchat nesmysl-
né řeči? Jakmile do uší vstoupí tato kathá, osoba 
je osvobozena. Důkazem je Paríkšit Mahárádž.

Šrí Šukadéva Gósvámí pronesl Bhágavatam 
v extázi. Každý, kdo přednáší Bhágavatam, je 
kvalifi kován odejít na Vaikunthu. Ó Šaunako, toto 
tajemství jsem ti odhalil po prostudování různých 
písem. To je esence všech písem. Neexistuje nic 
lepšího než tento Bhágavatam, který pronesl Šuka-
déva Gósvámí.

Pro dosažení transcendentální blaženosti bys 
měl vždy pít Bhágavatam, který se skládá z dva-
nácti zpěvů. Všichni, kdo s vírou a čistým srdcem 
vyslechnou Bhágavatam od oddaného nebo jej 
přednáší oddaným, dosáhnou nejvyššího cíle. Ve 
třech světech neexistuje nic, čeho by nemohli 
dosáhnout.“

KONEC ❧

Základní principy 
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domácího vzdělávání 
ve vědomí Krišny
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jet zbožný charakter. Aby měl člověk dobrý 
charakter, musí mít Boha ve středu svého 
života; jinak tam není žádná hnací síla 
k ovládání svých vlastních činností. Krišna 
má mnoho úžasných vlastností, jako je 
laskavost, moudrost, mírumilovnost a od-
puštění, a zbožná osoba může vyvinout 
tyto stejné vlastnosti. Dobrý charakter po-
chází z žití čistého a jednoduchého života 
věnovaného naslouchání a zpívání svatých 
jmen, základu veškerého učení. Protože 
hlavním důvodem domácího vzdělávání je 
vychovat Krišny si vědomé dítě, Krišny si 
vědomý životní styl musí být pro domácí 
vzdělávání základem.

Proč jsme vzdělávali naše děti 
doma?

Když mí dva synové, Rádhiká Ramana 
a Gópál Hari, dospěli do věku pěti let, při-
hlásila jsem je do soukromé školy a doufa-
la jsem ve výborné výsledky. Oba tam stu-
dovali první dva roky své školní docházky. 
Cítila jsem se zodpovědná za jejich akade-
mické vzdělání, ale zároveň jsem je chtěla 
učit být dobrými oddanými. Chtěla jsem 
jim číst příběhy z Krišna knížky a Šrímad 
Bhágavatamu a učit je hrát na mridangu. 
Myslela jsem si, že je to budu učit, až při-
jdou ze školy domů, ale velmi brzy jsem se 
zklamáním zjistila, že na to není čas. Když 
se vrátili domů, byli už unavení a bylo slo-
žité naladit jejich mysl na oddanou službu 
poté, co byli celý den pryč. Také jsem zjis-
tila, že musím věnovat čas odstraňování 
některých věcí, které zažívali ve škole.

Gópál mi jednou vyprávěl, jak jeho uči-
tel z frustrace strávil celý den mluvením 
o dobrém chování, protože některé z dětí 
byly nevychované a rušily. Vnímala jsem, 
kolik školního času bylo promarněno. 
Dobré chování a charakter pochází z vě-
domí Boha. Krišna nás učí naše hodnoty 
a standardy skrze písma a příklady svatých 
osob. Jenomže veřejné a soukromé školy 
jsou světské instituce, kde se od mluvení 
o něčem duchovním odrazuje.

Tato škola se pro mé děti ukázala být 
nezdravým prostředím. Když byl Gópál ve 
školce, měl učitelku, jejíž přítel chodil do 
třídy a líbal ji před dětmi. Také odmítala 
zastavit jeho spolužáky, když ho obtěžo-
vali kvůli jeho šikce nebo obědu, což bylo 
většinou sabdží a čapátí. Byl ponížený, ale 
učitelka nikdy nezasáhla.

V této škole učitelé ohřívali všechny 
obědy v mikrovlnce předtím, než je roz-
dali studentům. Jednou učitel nechtěně 
zaměnil krabičku Rádhiky Ramana s ji-
nou krabičkou. Ten pak zjistil, že kouše 
do kuřecí nohy místo do brokolicové pa-
kory, kterou jsem mu zabalila. Naštěstí to 
vyplivnul dříve, než to spolkl, protože se 
mu ta chuť zdála být divná – nikdy před-
tím maso nejedl.

Jindy jsem si šla sednout na hodinu ma-
tematiky Rádhiky Ramana a všimla jsem 
si, jak dokončil svou práci dříve než ostat-
ní, a pak tam jen znuděně seděl a neměl 
co dělat. Učitelka měla dvacet žáků, takže 
samozřejmě nemohla s každým strávit čas 
individuálně, aby je mohla vyzvat dělat 
další věci. Většina škol se postará o potře-
by průměrných studentů; pokud jsou děti 
nad průměrem, nudí se, a pokud jsou pod 
průměrem, jsou frustrované. Toto jsou jen 
některé z důvodů, proč jsme se rozhodli 
naše děti vzdělávat doma.

Navíc, Prabhupáda řekl, že děti, které se 
narodí v rodině oddaných, nejsou obyčej-
né a měla by jim být dána veliká péče. Tyto 
děti mají štěstí. Dokonce ani ti z nás, kteří 
jsme se narodili v Indii a vyrostli jsme 
ve vegetariánských rodinách a s védskou 
kulturou a zvyky, jsme neměli takové štěstí 
naslouchat o svatém jméně a Krišna ka-
thá již ode dne našeho narození. Zrození 
v rodině oddaných znamená, že tyto děti 
vykonaly alespoň nějakou oddanou službu 
ve svých minulých životech. Jsou zde, aby 
dokončily svou očistu a šly zpátky k Bohu. 
Pokud zanedbáme tento důležitý bod a se-
lžeme tím, že jim nedáme správný trénink, 
kterým se mohou povznést na nejvyšší 
úroveň, mohou jednoduše spadnout zpát-
ky. Zrození samo o sobě je nezachrání od 
přijetí dalšího těla, ani jim nepomůže jít 
zpátky k Bohu.

Účelem vzdělání je rozumět, kdo je Bůh, 
našemu vztahu s Ním a povaze hmotného 
světa. Toto tělo patří Krišnovi a cílem živo-
ta je ho použít v Jeho službě a obnovit náš 
ztracený vztah s Ním. Když Pán Čaitanja 
požádal Rámánandu Ráje, aby defi noval 
nejvyšší standard vzdělání, odpověděl, že 
je to poznání vědy o Krišnovi. Ve společ-
nosti, kde není fi lozofi e vědomí Boha, tam 
také nejsou žádné hodnoty. Například 
můžeme vidět, že v dnešní době ve jménu 

materiálního pokroku není žádná ochrana 
žen, dětí, starých lidí, krav nebo jiných 
zvířat a není tady také žádná úcta k bráh-
manské kultuře. Kriminalita i mentální 
a fyzická onemocnění denně narůstají.

Hmotné vzdělání se zaměřuje na uspo-
kojování smyslů – jak žít a užívat si tento 
svět. Toto může dát očividný okamžitý 
prospěch, ale duchovní vzdělání se za-
měřuje na potěšení ve své čisté podobě 
v našem vztahu s Krišnou, které je jak 
okamžitě, tak z konečného hlediska pro-
spěšné a příznivé. 

Proto bychom jako rodiče měli také 
směřovat k duchovním potřebám našich 
dětí a ochránit je od nekonečného cyklu 
zrození a smrti. Domácí vzdělávání může 
být ideálním způsobem, jak dát našim 
dětem atmosféru a trénink, který potřebují, 
aby mohly vést život ve službě Krišnovi. ❧

1. část

Nikdy jsme nezažili nudu; domácí vzdělávání bylo tak naplněné Nikdy jsme nezažili nudu; domácí vzdělávání bylo tak naplněné 
Krišny si vědomými činnostmi, že už nezbýval čas na nic jinéhoKrišny si vědomými činnostmi, že už nezbýval čas na nic jiného



Vanilkové rohlíčkyVanilkové rohlíčky
200 g hladké mouky
80 g cukru moučky
200 g másla
120 g vlašských ořechů

Ořechy pomeleme, smícháme se 
sypkými přísadami a poté přidáme 
změklé máslo.Vypracujeme těsto 
a dáme odležet do lednice nejlépe 
přes noc. Po vyndání tvarujeme 
rohlíčky a dáme na plech vyložený 
pečicím papírem. Troubu si přede-
hřejeme na 175 ºC a pečeme podle 
velikosti rohlíčků 5 až 10 minut. Pak 
je obalíme v moučkovém cukru.

Sezamové kuličkySezamové kuličky
160 g sezamu
200 g sušených švestek
90 g datlového sirupu
20g skořice

Sezam opražíme a rozmixujeme 
spolu se švestkami, přidáme dat-
lový sirup a skořici a promícháme. 
Poté tvoříme kuličky.

ŠjámŠjám
500 ml máku
475 g datlí
250 ml slunečnice
250 ml mandlí

Mák pomeleme, datle semeleme 
mlýnkem na maso nebo rozmixuje-
me na úplnou kaši, sezam a mandle 
také rozmixujeme v mixéru. Vše 
smícháme v kompaktní hmotu.  
Pokud je to moc suché, přidáme 
trochu vody. Poté tvoříme třeba 
špičky (Himálaje) nebo komu se 
nechce, tak opět kuličky.

Recept poskytla
Džaj Rádhiká 

déví dásí

POTÉ S LÁSKOU NABÍDNEME KRIŠNOVI :-)
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