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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
Góvinda, Husova 464, Benešov
tel: 736 706 988

Kde nás najdete
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

kdybychom se dokázali přenést nad 
iluzorní obal obepínající tu čistou ne-
patrnou částečku Krišny plnou pozná-
ní, věčnosti a blaženosti – nás samot-
né – mohli bychom vidět, že spousta 
problémů, se kterými se potýkáme, je 
způsobeno právě tím zahalením brá-
nícím nám vidět věci takové, jaké jsou. 
A sebe a ostatní jako čisté duše.

Nejhorší na všem je to, že do té iluze 
zapomnění své skutečné totožnosti 
služebníka Šrí Krišny se zahalujeme 
sami – tím co děláme, co mluvíme, 
čím nebo kým se obklopujeme.

Vlivem špatné společnosti, nepozor-
ného zpívání, nedostatečného čtení 
a sloužení bez zapojení svého srdce se 
velice brzy a poměrně snadno můžeme 
odpojit od proudu milosti, který zde 
milostí čistých oddaných v čele se Šrí-
lou Prabhupádou bez konce prýští.

Upřímná jiskérka naděje, vděku 
a radosti začne blednout a my se náhle 
můžeme vidět s pohaslým obličejem, 
plní negace a kritiky, zapomínající na 
skutečnou velkolepost vědomí Krišny 
a na nekonečnou milost oddaných, 
díky které jsme se mohli připojit a ko-
nečně si šťastně vydechnout zbavení 
okovů hmotné existence. A znovu si 
uvědomit, že vědomí Krišny je tak 
báječné, dobrodružné, šťavnaté a je-
dinečné. Jednoduché pro jednoduché 
a složité pro složité.

Že na naší cestě můžeme milostí 
Krišny potkat tolik úžasných osobností 
podobných nádherným labutím, s čis-
tým srdcem a jemnou povahou.

Že se nám mohou splnit snad všech-
na přání, co jsme si jen mohli přát.

Že se naše životy mohou velice snad-
no a rychle proměnit přestupem do 
duchovní dimenze na neuvěřitelné oázy 
klidu a míru v tomto bláznivém světě.

A nebo je to na tom právě to nejlepší. 
Že nejde jen o jakousi nevypočitatel-
nou nahodilost, ale že to, kde a s kým 
budeme a co budeme dělat, záleží jen 
na naší touze. Na tom, co doopravdy 
budeme chtít.

V Čaitanja čaritámritě je řečeno, že 
každý, kdo upřímnĕ a vážnĕ řekne: „Můj 
drahý Pane Krišno, i když jsem na Tebe 
po mnoho dlouhých let v hmotném 
svĕtĕ zapomínal, dnes se Ti odevzdávám. 
Jsem Tvůj upřímný a vážný služebník, 
zamĕstnej mne prosím ve své službĕ,“ 
bude okamžitĕ vyproštĕn ze spárů máji.“

Takže stačí jen rozhodnout se pokaždé 
správně – každý den pro Krišnu...

Vaše služebnice  
Džalángí déví dásí

Slovenská republika
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Opřel se o hůl a nabídl 
mi svoji nohu

25. prosince 1973, 

ISKCON Los Angeles, 

Kalifornie

V průběhu té zimní návštěvy Los Angeles jsme zažili ex-
trémně chladné dny, kdy teplota klesala k bodu mrazu. 
Takové počasí mi nicméně dávalo příležitost prokazovat 

Šrílovi Prabhupádovi drobnou službu navíc.
Prabhupáda chodíval na své ranní procházky bez ohledu na 

zimu. Když však bylo hodně chladno, nosíval dlouhé spodky 
a ponožky a vděčně přijímal moji pomoc při jejich oblékání.

Nejprve jsem došel pro jeho dlouhé zimní spodní prádlo 
(šafránové barvy, samozřejmě), zatímco Šríla Prabhupáda již 
seděl na lůžku oblečený v dhótí a kurtě. Navlékl jsem spodky 
na jeho lotosové nohy, jednu nohu po druhé, a vytáhl mu je 
po kolena. Zatímco Prabhupáda dál seděl, natáhl jsem na 
jeho krásné, jemné, lotosové nohy šafránové ponožky. Pak 
se Šríla Prabhupáda postavil, a přidržuje si dhótí, vytáhl si 
dlouhé spodky k pasu. Šafránový svetr si poté již oblékl bez 
mé asistence.

Usedl pak na své obvyklé místo, nanesl si tilak a pronášel 
mantru Gájatrí. Když byli v místnosti další oddaní, pronášeli ji 
s ním. Nebýval to dobrý nápad, protože Šríla Prabhupáda vždy 
dokončoval mantru dříve než jeho žáci. Ty pak čekalo těžké di-
lema, zda nehybně setrvat ve svém bráhmanském sedu a zmeš-
kat tak odchod svého Gurua Maharádže, nebo se předčasně 
zvednout a snažit se udržet Jeho Božskou Milost v dohledu. 
Přihlížet tomuto komickému scénáři mi poskytovalo nesmírné 

potěšení. Přestože se to odehrávalo stejně prakticky v každém 
chrámu, nedokázal jsem se přimět, abych své duchovní bra-
try varoval. Ve svém darebáctví jsem si namlouval, že Šríla 
Prabhupáda sleduje zoufalé výrazy mých duchovních bratrů se 
stejným potěšením jako já.

Po ukončení mantry Gájatrí Šríla Prabhupáda vstal a já mu 
pomohl do šafránového svrchníku s kapucí. Límec toho kabátu 
by lemovaný pavími pery, které nositeli visely kolem krku jako 
střapce. Tenhle Prabhupádův nejmilejší kabát vyrobila Džajašrí 
dásí v chrámu v Honolulu v roce 1970 a od té doby s ním roky 
putoval kolem světa. Neumím si představit, že by ten kabát 
mohl nosit kdokoliv jiný než on. Vypadal v něm velkolepě.

Když si kabát zapnul, namířil ke vchodu, kde jsem pro něho 
měl již připravenou jeho hůl a střevíce. Opřel se o hůl a nabídl 
mi svoji pravou nohu, na kterou jsem mu pomocí obouváku, 
který jsem za tím účelem vozil po celém světě, nechal vklouz-
nout plátěný střevíc. Potom Prabhupáda nakročil podruhé a já 
jsem mu nazul druhý střevíc ještě dřív, než se jeho noha dotkla 
země. To vše prováděl v jednom ladném gestu. Úspornost jeho 
pohybů byla podivuhodná. Jednou či dvakrát jsem dovolil ně-
kterému dychtivému žákovi provádět tuto nejposvátnější služ-
bu, ale poté, co jsem viděl problémy, jaké působí Prabhupádovi 
jejich neobratné snažení, rozhodl jsem se nasyslit si tuto službu 
výhradně pro sebe.

Gópí se modlily o to, aby se staly fl étnou Pána Krišny a stále 
se tak mohly dotýkat Jeho lotosových rtů. Já se modlím o to, 
abych se stal Prabhupádovým obouvákem.

Šrílo Prabhupádo, často jste nám říkal, že praktikovat vědo-
mí Krišny je prosté. Nevyžaduje to žádnou zvláštní kvalifi kaci. 
Cokoliv již umíme, to můžeme dělat pro Krišnu. Neměl jsem 
absolutně žádné předpoklady pro vykonávání nějaké velké služby. 
Nedokázal jsem ani rozdávat knížky, ani dělat manažera. Přesto 
jste mě laskavě vzal do svých služeb. Prosím, dovolte mi, abych 
mohl dál sloužit vašim nádherným lotosovým nohám.

Prosím, dovolte mi dál sloužit vašim nádherným Prosím, dovolte mi dál sloužit vašim nádherným 
lotosovým nohámlotosovým nohám
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Šestnáct měsíců před touto návštěvou mě Šríla Prabhupáda 
varoval, abych se vyhýbal kuchyni v Nové Dvárace. Teď se 
mi jeho slova jevila jako proroctví. Nanda Kumár, který 

opustil osobní službu Šrílovi Prabhupádovi poté, co se oženil, byl 
zářným příkladem následků společné služby s oddanými ženami 
v kuchyni. Bohužel já jsem se z jeho zkušenosti nepoučil a byla 
tedy nyní řada na mně, abych podlehl svým touhám.

V září 1972 mi Šríla Prabhupáda dal pokyn, abych jídlo pro něj 
připravoval v příbytku pro služebníky a držel se mimo chrámo-
vou kuchyň. Působením iluze jsem tento pokyn začal postupně 
zanedbávat. Historie se opakovala a já jsem se jednoho dne viděl, 
jak stojím před Šrílou Prabhupádou a žádám, abych mohl zůstat 
v Nové Dvárace, kde se chci oženit. Moji starší duchovní bratři se 
mě snažili přesvědčit, abych vytrval se Šrílou Prabhupádou, ale já 
jsem již zašel příliš daleko. Vybízeli mě také, abych se oženil s ně-
jakou jinou dívkou, ale já jsem měl oči jen pro svoji vyvolenou. 
Byl jsem pevně rozhodnutý jednat podle svého.

A tak stejně snadno, jako jsem se stal Prabhupádovým osobním 
služebníkem, jsem náhle přišel o svůj nejdražší poklad kvůli svým 
neovládnutým smyslům. Stačilo pár dní, abych opustil osobní 
službu svému Guruovi Mahárádžovi. Šríla Prabhupáda mě měl 
dokonale přečteného. Nesnažil se mě přesvědčit, abych s ním zů-
stal, ani mi nebránil ve svatbě.

Po pár dnech si mě můj vždy slitovný duchovní učitel zavolal 
do svého pokoje. Vlekl jsem se do příbytku Jeho Božské Milosti, 
klesaje pod břemenem viny a studu. Hlava mi z toho šla kolem. 
Moje inteligentnější část si uvědomovala, že jsem dal přednost 
osobnímu uspokojování smyslů před důvěrnou službou svému 
duchovnímu učiteli, avšak moje chtivá část mě již beznaděj-
ně opanovala. Propadal jsem se do chaosu. Když jsem dorazil 
k Prabhupádovým lotosovým nohám, složil jsem nemotorně ucti-
vé poklony. Laskavě mě ušetřil výčitek.

„Dones mi moji bílou tašku,“ vyzval mě.
Tato bílá taška putovala se Šrílou Prabhupádou kolem svě-

ta. Uchovával v ní všechny své důležité dokumenty i šekové 
knížky. Šel jsem do jeho ložnice, otevřel jeho kovový Almirah 
a vytáhl tašku.

Po návratu do obýváku jsem položil bílou tašku na jeho pracov-
ní stůl a usedl před něj. Po několikadenní nepřítomnosti v Prab-
hupádových pokojích jsem se tam cítil úplně dezorientovaný. 
Připadal jsem si jako vetřelec, který na tomto posvátném místě, 
v této důvěrné svatyni spirituality nemá co dělat. Vůbec jsem 
nechápal, co se to děje. Věděl jsem pouze, že odchodem od Šríly 
Prabhupády dělám obrovskou chybu, ale nedokázal jsem se v tom 
střemhlavém pádu zastavit.

Šríla Prabhupáda otevřel tašku, vytáhl dva prsteny a podal mi je.
„Tohle je pro tebe a tvoji ženu.“
Říct, že mě to šokovalo, by byl slabý výraz. Cítil jsem se jako 

ten nejposlednější z posledních. Opouštím svého duchovního 
učitele pro uspokojování vlastních smyslových tužeb, a on mi 
dává dary s vděčností za službu, kterou jsem vykonával. Pro 
mého milovaného Gurudéva to nebylo nic mimořádného. Jed-
nal tak běžně. Dary jsem přijal, již dávno jsem se naučil, že 

když Šríla Prabhupáda chce někomu něco dát, je nejlepší jeho 
milost přijmout.

O několik dní později si mě dal zavolat znovu. „Kírtanánanda 
Mahárádž by si přál, aby ses vrátil se svou novou ženou do Nové-
ho Vrindávanu,“ řekl s úsměvem.

Zvrtěl jsem hlavou: „Čitsukánanda prabhu mě požádal, abych 
jel do chrámu v Karakasu a asistoval tam při uctívání Božstev.“

„Kírtanánanda ale o tvůj návrat do Nového Vrindávánu opravdu 
stojí,“ pokračoval Prabhupáda.

„Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem, „nemám sebemenší důvod se 
tam vracet.“

Usmál se a s pochopením pokýval hlavou. Složil jsem poklonu 
a opustil místnost.

7. ledna 1974 poslal Prabhupáda Mahárádžovi Kírtanánandovi 
dopis s následujícími řádky:

„Co se týče Šrutakírtiho, navrhl jsem mu, aby se nastěhoval do 
Nového Vrindávanu. On však řekl, že nemá rád zemědělskou 
práci. Chce odjet do Karakasu a věnovat se v chrámu uctívání 
Božstev. Ještě jednou mu ale připomenu, jak ho v Novém Vrindá-
vanu potřebuješ a jak by tam mohl krásně pracovat s kravami pod 
tvým vedením.“

Podruhé mě však Šríla Prabhupáda o návrat do Nového Vrin-
dávanu nepožádal. Věděl, jak jsem tvrdohlavý, a nechtěl mi dát 
příležitost spáchat další přestupek u jeho lotosových nohou. Žád-
ná dlouhá kázání. Nikdy se mě nesnažil manipulovat a nechtěl, 
abych se cítil provinile. Dával mi najevo pouze účast a ocenění 
za službu, kterou jsem do té doby vykonával. Jeho podivuhodné 
milosrdenství je nenapodobitelné.

Šrílo Prabhupádo, pokud je měřítkem úrovně čistoty člověka 
ochota přijmout jakoukoliv situaci jako Krišnovu milost, pak 
vy jste nejčistším Pánovým oddaným. Přijal jste nesnáze mnou 
způsobené milostivě a laskavě. Odpusťte prosím, že jsem od 
vás odešel. Jsem vám vděčný, že vy jste mě nikdy neopustil 
a dovolil jste mi vrátit se k vašim sladkým, věčně milostivým 
lotosovým nohám. ❧

Tohle je pro tebe 
a tvoji ženu

3. ledna 1974, 
ISKCON Los Angeles, Kalifornie

Prabhupádovo podivuhodné milosrdenství Prabhupádovo podivuhodné milosrdenství 
je nenapodobitelnéje nenapodobitelné
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Překlad: 
Taková osoba musí skutečně 

znát Toho, kdo je největší ze všech, 
nevtělený, vševědoucí, bezúhonný, 
bez žil, čistý a neposkvrněný, so-
běstačný fi lozof, jenž od nepaměti 
splňuje přání všech.

Význam:
Tento popis transcendentální a věčné 

podoby Absolutní Osobnosti Božství dává 
na srozuměnou, že Nejvyšší Pán není bez-
tvarý. Má svou vlastní transcendentální 
podobu, zcela odlišnou od podob a tvarů 
tohoto světa. Živé bytosti se vtělily do 
podoby hmotné přírody a fungují jako 
všechny ostatní hmotné stroje. Anatomie 
hmotného těla vtělené živé bytosti musí 
mít mechanickou stavbu s žílami a podob-
ně, zatímco transcendentální tělo Nejvyšší-
ho Pána neobsahuje nic takového jako žíly. 
Zcela jasně se zde praví, že je nevtělený, 

což znamená, že mezi Jeho tělem a duší 
není rozdílu a že nepřijímá tělo podle 
přírodních zákonů, jako to činíme my. 
V hmotném pojetí tělesného života je duše 
oddělena od hrubého těla a jemné mysli. 
Nejvyšší Pán však stojí mimo takovéto dě-
lení. Mezi Jeho tělem a myslí není rozdílu. 
Je Úplným Celkem a Jeho mysl, Jeho tělo 
a On sám jsou jedno a totéž.

V Brahma-sanhitě je podobný popis 
Nejvyššího Pána. Je tam popsán slovy sač-
čid-ánanda-vigraha, což znamená, že je 
věčnou podobou plně představující trans-

cendentální existenci, poznání a blaženost. 
Védská literatura jasně uvádí, že má na-
prosto odlišný druh těla a někdy je tudíž 
popisován jako beztvarý. Tato beztvarost 
znamená, že má jinou podobu než my, 
nebo že my Jeho podobu nejsme schopni 
vnímat. V Brahma-sanhitě se dále praví, že 
Pán může dělat cokoliv, kteroukoliv částí 
svého těla. Stojí tam, že každou částí svého 
těla může vykonávat úkony jiných smyslů. 
Tím se míní, že Pán může chodit po rukou, 
přijímat věci nohama, vidět rukama a cho-
didly, jíst očima atd. Ve šruti-mantrách 
se také praví, že ačkoliv Pán nemá takové 

ruce a nohy jako my, má jiný druh rukou 
a nohou, kterými může přijímat vše, co 
Mu obětujeme, a pomocí kterých může 
chodit rychleji než kdokoliv jiný. To vše 
potvrzuje tato mantra Šrí Íšópanišady uži-
tím slov jako „všemohoucí“.

Pánova uctívaná podoba arčá-vigraha, 
zasvěcená v chrámech pravými áčárji, kte-
ří realizovali Pána v pojmech sedmé man-
try, se také neliší od původní podoby Pána. 
Původní podoba Pána je Šrí Krišna, a Šrí 
Krišna expanduje do neomezeného počtu 
podob jako například Baladéva, Ráma, 
Nrisinha, Varáha atd. Všechny tyto podo-
by jsou jednou a touž Osobností Božství.

Stejně tak i arčá-vigraha, uctívaná 
v chrámech, je expanzí Pánovy podoby. 
Uctíváním podoby arčá-vigraha se člověk 
může okamžitě přiblížit k Pánu, který při-
jímá službu oddaných svou všemohoucí si-
lou. Tato vigraha Pána sestupuje na žádost 
áčárjů, svatých učitelů, a díky všemohoucí 
síle Pána působí přesně týmž způsobem 
jako On sám. 

Pošetilci, kteří nejsou poučeni Šrí Íšópa-
nišadou nebo ostatními šruti-mantrami, 
pokládají podobu arčá-vigraha, uctívanou 
ryzími oddanými, za něco, co je zhotovené 
z hmotných prvků. Tato podoba se může 
nedokonalým očím pošetilců nebo od-
daných na úrovni kaništha-adhikárí jevit 
jako hmotná, ale tito lidé nevědí, že Pán 
může podle libosti proměňovat hmotu 
v ducha a ducha v hmotu, neboť je všemo-
houcí a vševědoucí.

V Bhagavad gítě (9.11-12) vyslovuje Pán 
lítost nad nízkým postavením lidí s malý-
mi vědomostmi, kteří považují tělo Pána 
za hmotné jen proto, že Pán sestupuje na 
tento svět v lidské podobě. Tito lidé nevědí 
o všemohoucnosti Pána. Pán se tedy nezje-
vuje ve své úplnosti lidem, kteří se oddáva-
jí mentálním spekulacím. 

Může být pochopen jen do té míry, do 
jaké se Mu člověk odevzdá. Pokleslé posta-
vení živých bytostí bylo způsobeno tím, že 
zapomněly na svůj vztah k Bohu.

V této mantře, stejně tak jako v mnoha 
jiných mantrách Véd, je jasně řečeno, že 
Pán od nepaměti zaopatřuje živé bytosti. 
Živá bytost si něco přeje a Pán zaopatří 
předmět žádosti v poměru ke kvalifi kaci 
té které bytosti. Jestliže se někdo chce stát 
soudcem, musí získat nejen příslušnou 
kvalifi kaci, ale též souhlas autority, která 
uděluje soudcovské tituly. Kvalifi kace sama 
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o sobě nepostačuje k tomu, aby se člověk 
stal soudcem. Post soudce mu musí být 
přidělen vyšší autoritou. Podobně uděluje 
Pán živým bytostem požitky a statky v po-
měru k jejich kvalifi kaci—jinými slovy 
podle zákona karmy. Kvalifi kace sama 
o sobě k odměně nepostačuje. Je třeba 
také milosti Pána.

Živá bytost obyčejně neví, oč má Pána 
žádat, ani o jaké místo se ucházet. Jakmile 
však živá bytost pozná své pravé postavení, 
žádá o přijetí do transcendentální společ-
nosti Pána, aby Mu mohla prokazovat 
transcendentální láskyplné služby. 

Živé bytosti, které jsou pod 
vlivem hmotné přírody, 
bohužel žádají o mno-
ho úplně jiných věcí 
a jejich mentalita je 
v Bhagavad gítě (2.41) 
popsána jako rozdvo-
jená neboli rozvětvená 
inteligence. 

Duchovní inteligence je 
jednolitá, zatímco inteligence světská je 
rozvětvená. Ve Šrímad Bhágavatamu stojí 
psáno, že ti, kdo jsou okouzleni dočasnou 
krásou vnější energie, zapomínají na pravý 
cíl života: návrat k Bohu. 

Zapomínaje na tento cíl, pokouší se 
člověk organizovat věci pomocí různých 
plánů a programů, což je ovšem totéž, jako 
kdyby žvýkal to, co již jednou bylo přežvý-
káno. Nicméně Pán je tak laskavý, že v tom 
dovoluje živým bytostem pokračovat 
a nebrání jim v jejich činnostech. Jestliže 
si živá bytost přeje přijít do pekla, nechá ji 

tam Pán bez překážek jít, a jestliže si přeje 
navrátit se domů, k Bohu, Pán jí pomůže.

Bůh je zde vylíčen jako paribhúh, nej-
větší ze všech. Nikdo není větší nebo Jemu 
rovný. Ostatní živé bytosti jsou tu vylíčeny 
jako žebráci, kteří Pána žádají, a On jim 
dává vytoužené věci. 

Kdyby se moc živé bytosti rovnala moci 
Pánově, kdyby živá bytost byla všemohou-
cí a vševědoucí, nepřicházelo by v úvahu 
žádné žebronění, a to ani o takzvané vy-
svobození.

Pravým osvobozením je návrat 
k Bohu. Osvobození, jak je chápou imper-
sonalisté, je mýtus a žebronění o smyslové 
požitky musí pokračovat věčně, dokud 
žebronící člověk nepřijde k rozumu a nere-
alizuje své skutečné postavení.

Nejvyšší Pán je soběstačný. Když se Šrí 
Krišna před 5 000 lety zjevil na Zemi, pro-
jevil v plné míře činnosti Boha. Ve svém 
dětství zabil mnoho mocných démonů 
a nepřichází vůbec v úvahu, že by musel 
nějak usilovat o to, aby tuto sílu obdržel. 
Zvedl kopec Góvardhana, aniž by se cvičil 
ve vzpírání. Tančil s gópími bez výčitek 

a bez společenských restrikcí. Třebaže gópí 
k Němu přistupovaly s pocity milostné lás-
ky, ctil vztah mezi gópími a Krišnou i Šrí 
Čaitanja, přísný sannjásí, který nesmlou-
vavě dodržoval disciplinární pravidla. Šrí 
Íšópanišad říká, že Pán je také „antisep-
tický“ a „profylaktický“, neboli čistý a ne-
poskvrněný. Je antiseptický v tom smyslu, 
že i nečistá věc se může dotykem s Ním 
očistit. Slovo profylaktický se vztahuje na 

sílu Jeho společnosti. Bhagavad gítá 
(9.30-31) připomíná, že oddaný se 

zpočátku třeba může jevit 
jako suduráčára, tj. 

ten, kdo se nechová 
správně, avšak 
přesto se má po-
važovat za čistého, 
neboť je na správ-

né cestě. 
Je tomu tak díky 

profylaktickým vlast-
nostem Pána. Pán je též apápa-viddham, 
poněvadž se Ho nemůže dotknout hřích. 
Také tehdy, kdy se může zdát, že jedná 
hříšně, jsou všechny Jeho činy dobré, ne-
boť nepřichází v úvahu, že by na Něho 
hřích mohl mít nějaký vliv. 

Protože je Pán za všech okolností 
šuddham, nejčistší, bývá často přirovná-
ván ke slunci. Slunce absorbuje vlhkost 
z mnoha nedotknutelných míst na Zemi, 
a přesto zůstává čisté. Slunce očišťuje 
nečisté věci svou sterilizační silou. Mů-
že-li být slunce, jež je hmotnou věcí, tak 
mocné, jen stěží si lze představit čistotu 
a sílu všemocného Pána. ❧

sa parjagáč čhukram akájam avranam

asnáviran šuddham apápa-viddham

kavir maníší paribhúh svajambhúr

játhátathjató ‘rthán vjadadháč čhášvatíbhjah samábhjah

Mantra osmá

Vaišnavský kalendář
4.7. Bhaktivinóda Th ákura – odchod 
 (půst do oběda)
 Šrí Gadádhara Pandita – odchod
5.7. Gundičá Márdžana
6.7. Ratha Játrá v Džagannáth Purí
 Šrí Svarúpa Dámódara Gósvámí 
 – odchod
 Šrí Šivánanda Séna – odchod
10.7. Šrí Vakréšvara Pandita – odchod
 RATHA JÁTRÁ v Praze
15.7. Šajana Ékádaší 
 (př. 16.7. od 5:10 do 10:29)
19.7. Šríla Sanátana Gósvámí – odchod
 začíná 1. měsíc Čáturmásji 
 (půst od šáku)
24.7. Šríla Gópála Bhatta Gósvámí 
 – odchod
27.7. Šríla Lókanátha Gósvámí – odchod
28.7. Založení ISKCONu v New Yorku 
 v roce 1966

30.7. Dvádaší, půst za Kamiká Ékádaší
 (př. 31.7. od 5:30 do 10:35)
6.8. Šrí Vamšídása Bábádží – odchod
14.8. Pavitrópana Ékádaší 
 (př. 15.8. od 5:52 do 10:41)
15.8. Šríla Rúpa Gósvámí – odchod
18.8. Příchod Pána Balaráma 
 (půst do oběda)
18.8. začíná 2. měsíc Čáturmásji 
 (půst od jogurtu)
19.8. odjezd Šríly Prabhupády do USA
25.8. ŠRÍ KRIŠNA DŽANMÁŠTAMÍ, 
 příchod Pána Šrí Krišny 
 (půst do půlnoci)
26.8. NANDÓTSAVA, 
 příchod Šríly Prabhupády 
 (půst do oběda)
28.8. Annadá Ékádaší 
 (př. 29.8. od 6:13 do 10:46)
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K různým pojetím života se váží 
různé činnosti, kterými se lidé 
zamĕstnávají. Pro hrubého ma-

terialistu, který není schopen vidĕt nic, 
co přesahuje rámec hrubohmotného 
tĕla, mimo smyslové vnímání už nic 
neexistuje. Jeho činnosti jsou tudíž ome-
zené na soustředĕné a rozšířené sobectví. 
Soustředĕné sobectví se zamĕřuje na 
vlastní tĕlo – to lze obvykle sledovat u niž-
ších zvířat. Rozšířené sobectví můžeme 
pozorovat v lidské společnosti. Mezi jeho 
cíle patří rodina, společnost, komunita, 
národ a svĕt se zřetelem na pohodlí hrubé-
ho tĕla. Nad tĕmito hrubými materialisty 
stojí mentální spekulanti, kteří se vznášejí 
v mentálních sférách, a jejich předepsané 
povinnosti zahrnují tvorbu poezie a fi lozo-
fi e nebo šíření určitého ismu s týmž sobec-
kým zámĕrem omezeným na tĕlo a mysl. 
Nad tĕlem a myslí se však nachází spící 
duše, jejíž odchod z tĕla všechny kategorie 
tĕlesného a mentálního sobectví zcela 
zničí. Ménĕ inteligentní lidé ale bohužel 
nemají o potřebách duše žádné informace.

Jelikož pošetilí lidé postrádají informace 
o duši a o tom, jak přesahuje rámec tĕla 
a mysli, nejsou s vykonáváním svých přede-
psaných povinností spokojení. Zde přichází 
na řadu otázka spokojenosti vlastního já. 
Vlastní já se nachází nad hrubohmotným 
tĕlem a jemnohmotnou myslí. Je to mocný 
činný princip tĕla a mysli. Človĕk nemůže být 
šťastný pouhým požitkem tĕla a mysli, aniž by 
znal potřeby spící duše. Tĕlo a mysl nejsou nic 
jiného než přebytečné vnĕjší pokryvy duše. Je 
nutné naplnit potřeby duše. Když jen čistíme 
klec, papouška neuspokojíme. Musíme znát 
skutečné potřeby samotného papouška.

Pro duši je důležité, že se chce vymanit 
z omezené sféry hmotného zajetí a napl-
nit svoji touhu po úplné svobodĕ. Chce 
proniknout vrstvami širšího vesmíru. 
Chce vidĕt to neomezené svĕtlo a duši. 
Dokonalé svobody dosáhne, když se se-
tká s dokonalou duší, Osobností Božství. 
V každém z nás dřímá láska k Bohu. Du-
chovní existence se projevuje skrze hrubé 
tĕlo a mysl v podobĕ zvrácené náklonnosti 
k hrubé a jemné hmotĕ. Proto se musíme 
zamĕstnat předepsanými povinnostmi, 
které probudí naše božské vĕdomí, a to je 
možné jedinĕ nasloucháním a zpíváním 
o božských činnostech Nejvyššího Pána. 
Zde se říká, že jakákoliv činnost, která 
človĕku nepomůže docílit připoutanosti 
k naslouchání a opĕvování transcenden-
tálního poselství Božství, je pouhá ztráta 
času. Je tomu tak proto, že ostatní přede-
psané povinnosti (ať náleží k jakémukoliv 
ismu) nemohou duši vysvobodit. Dokonce 
i činnosti tĕch, kdo usilují o osvobození, se 
považují za zbytečné, protože tĕmto oso-
bám se nepodařilo nalézt pramen veškeré 
svobody. Hrubý materialista může vidĕt, 
že jeho hmotný zisk je omezený časem 
a prostorem, v tomto i v příštím svĕtĕ. 

I kdyby vystoupil až na Svargalóku, nena-
lezne tam pro svou prahnoucí duši trvalý 
příbytek. Prahnoucí duše musí být uspo-
kojena dokonalým vĕdeckým procesem 
dokonalé oddané služby.

Již jsme vysvĕtlovali, že prokazování od-
dané služby Bohu je ta pravá dharma ne-
boli náboženství pro všechny členy společ-
nosti. Lidé si vytvořili mnohá náboženství 
podle toho, v jaké zemi žijí, a podle odliš-
ných podmínek, ale podstatou je služba 
Bohu. Dejme tomu, že nĕkdo prohlásí: „Já 
dokonale vykonávám obřady předepsané 
v mém písmu a řídím se zásadami svého 
náboženství.“ To je velmi dobré, ale co 
je výsledkem? Ať následujete Bibli, Védy 
nebo Korán, výsledkem musí být to, že se 
zvyšuje vaše dychtivost naslouchat o Bohu. 
Jestliže však máte za to, že Bůh nemá 
podobu a že konečná pravda je neosobní, 
o čem budete naslouchat? Pouze „Bůh 
je beztvarý“, „Bůh je beztvarý“, „Bůh je 
beztvarý“? Jak dlouho to můžete vydržet? 
Kdyby byl Bůh beztvarý, nemĕlo by žádný 
smysl o Nĕm naslouchat, protože by nemĕl 
žádné činnosti.

Bůh však není beztvarý. Je to osoba, 
a má proto podobu a provádí činnosti. 

Vidĕt neomezené 
svĕtlo a duši

dharmah svanušthitah punsán
višvakséna-kathásu jah

nótpádajéd jadi ratin
šrama éva hi kévalam

Činnosti, které človĕk vykonává 
v souladu se svým postavením, jsou 
pouhou zbytečnou námahou, když 
v nĕm nevzbudí zájem o poselství 
Osobnosti Božství.

Šrímad Bhágavatam 1.2.8

V každém z nás dřímá láska k BohuV každém z nás dřímá láska k Bohu
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Kdyby nic nedĕlal, proč by v Bhagavad gítĕ 
(4.9) tvrdil: „Ten, kdo zná transcendentální 
povahu Mého zjevení a Mých činností, 
se po opuštĕní tĕla již znovu nenarodí 
v tomto hmotném svĕtĕ. Dospĕje do Mého 
vĕčného sídla, ó Ardžuno“?

Zde Krišna říká, že se rodí (džanma), ale 
toto „narození“ se podobá východu slunce. 
Bůh ani živá bytost se vlastnĕ nerodí. Kriš-
na v Bhagavad gítĕ (2.20) praví: na džájaté 
mrijaté vá kadáčit: živé bytosti se nikdy ne-
rodí ani neumírají. Co je tedy smrt a zro-
zení? Smrt a zrození jsou pro živé bytosti 
pouze zmĕny tĕla – a to hrubého, nikoliv 
jemného tĕla z mysli, inteligence a ega.

„Umíráme“ každou noc. Naše hrubé tĕlo 
leží nečinnĕ na posteli a jemné tĕlo nás 
unáší do říše snů. Může se nám zdát, že 
jsme na návštĕvĕ u nĕjakého přítele a mlu-
víme s ním, nebo že jednáme úplnĕ jinak 
než v bdĕlém stavu. Tento každodenní 
zážitek dokazuje, že máme dva druhy tĕl 

– hrubé tĕlo z masa a krve a jemné tĕlo 
z mysli, inteligence a ega. Jemné tĕlo sice 
nevidíme, ale jak všichni vĕdí, existuje. 
Jakmile nastane smrt, opouštíme tento 

„plášť“ hrubého tĕla a jemné tĕlo nás od-
náší do jiného „pláštĕ“.

Protože nejsme schopni vidĕt jemné 
tĕlo či duši, nevidíme, jak se duše stĕhuje 
z jednoho hrubého tĕla do druhého, 
zatímco jemné tĕlo zůstává nedotče-
né. Když je však nĕkdo na osvobozené 
úrovni, oprošťuje se i od tĕla jemného 
a v duchovním tĕle je povýšen do du-
chovního království. Bĕhem doby, kdy 
žijeme v tomto hrubém tĕle, proto mu-
síme vzdĕlávat naše jemné tĕlo takovým 
způsobem, aby se úplnĕ zduchovnilo.

Tím vzdĕláním je proces uvĕdomování 
si Krišny. Jestliže naše mysl neustále 
myslí na Krišnu a jestliže využíváme 
inteligenci při práci pro Krišnu, pak se 
naše mysl a inteligence zduchovní a naše 
ego – ono vĕdomí, že „já jsem“ – rovnĕž. 
V současnosti si myslíme „jsem Ame-
ričan“, „jsem Ind“, „jsem bĕloch“, „jsem 
černoch“ a tak dále. Toto „já jsem“ mu-
síme zmĕnit. Je třeba uvažovat: „Jsem 
vĕčný služebník Krišny.“

Budete-li se takto vzdĕlávat a činnosti 
svého jemného tĕla přesunete od hmoty 
k duši, v okamžiku smrti opustíte jemné 
tĕlo spolu s hrubým tĕlem a v duchov-
ním tĕle půjdete domů, zpátky k Bohu. 
Tento proces se učí v hnutí pro vĕdomí 
Krišny. Hrubé tĕlo automaticky opouš-
tíme v okamžiku smrti. Nyní bychom se 
mĕli naučit, jak se vzdát také jemného 
tĕla. K tomu človĕk musí rozvinout pré-
mu, lásku ke Krišnovi.

Prvním krokem při rozvíjení lásky 
k Bohu je získat šraddhu – víru či úctu. 
Když například nĕkdo přijde do jedno-
ho z našich středisek hnutí pro vĕdomí 

Krišny, aby naslouchal o Bohu, je to znám-
kou toho, že má úctu k oslavování Boha. 
Ta osoba ví, že bude naslouchat o Bohu, 
protože mluvit o Bohu je to jediné, co nás 
zajímá. V našich střediscích totiž nemluví-
me o politice, sociologii ani o ničem jiném 
než o Krišnovi. Diskuse na tato podružná 
témata mohou přicházet samy od sebe, 
ale naším skutečným zájmem je hovořit 
o Bohu. Ti, kdo hovoří o Bohu, se nazývají 
svĕtci, transcendentalisté.

V tomto svĕtĕ jsou dva druhy lidí: tran-
scendentalisté a materialisté. Transcenden-
talisté, ti, kteří se zajímají o duchovní život, 
mluví o Bohu a seberealizaci a materialisté 
mluví o námĕtech týkajících se tĕla – o po-
litice, sociologii, veřejnĕ prospĕšných 
činnostech a tak dále. Hlavním zdrojem 
tĕchto témat jsou noviny, jež jsou plné vše-
možných zpráv, reklam, módních fotogra-

fi í a dalších vĕcí. Materialističtí lidé čtou 
noviny, ale my čteme Šrímad Bhágavatam. 
V tom je ten rozdíl. My čteme a oni také 
čtou, ale námĕty se liší. Šukadéva Gósvámí 
řekl králi Paríkšitovi (Bhág. 2.1.2): „Můj 
drahý králi, materialističtí lidé mají pro 
poslech stovky a tisíce námĕtů.“

Je tu tolik románů, knih takzvané 
filozofie, novin, filmových časopisů. 
To všechno vzbuzuje obrovský zájem 
u osob, jež jsou apašjatám átma-tat-
tvan, slepí vůči seberealizaci, a grihéšu 
griha-médhinám, zajímající se pouze 
o zajištĕní tĕla, manželky, dĕtí, domu 
a tak dále. Jelikož nemají informace 
o duši, povídají si o tĕle a nĕkdy o mysli. 
Jeden filozof vytvoří teorii a druhý filo-
zof jinou, a tak píší velké množství lite-
ratury, která je úplnĕ nesmyslná, neboť 
je výsledkem mentální spekulace.

Přijměte prosím toto vědomí Krišny a budete skutečně št́astníPřijměte prosím toto vědomí Krišny a budete skutečně št́astní
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Taková spekulace často vede k ateismu. 
V tomto svĕtĕ se vyskytují vždy dvĕ třídy 
lidí: ateisté a teisté, neboli asurové a dé-
vové. Třída ateistů tedy v Indii existovala 
i před mnoha tisíci lety. Není pravda, že se 
vyvinula až nedávno. Možná, že vzrostl je-
jich počet, nicménĕ ateisté tu byli odjakži-
va. Kdysi dávno žil například jeden ateista 
jménem Čárváka Muni. (Byl známý jako 
muni, „myslitel“, protože to byl mentální 
spekulant). 

Čárvákova teorie spočívala v tom, že 
dokud je človĕk naživu, mĕl by jíst tolik 
ghí, kolik je jen možné. V Indii je ghí 
(přepuštĕné máslo) nezbytná složka při 
přípravĕ rozmanitého množství výtečných 
jídel. Každý si chce užívat dobrého jídla, 
a Čárváka Muni proto radí jíst co nejvíce 
ghí. Namítnete-li: „Já jsem bez penĕz. Jak 
si mohu koupit ghí?“ Čárváka Muni odpo-
ví: „Pak žebrej, půjčuj si, nebo kraď, nĕjak 
si zkrátka sežeň ghí a užívej si života.“ Jest-
liže dále protestujete, že budete muset nést 
zodpovĕdnost za tyto hříšné činnosti, Čár-
váka Muni vás ujistí: „Na tvůj vrub to ne-
půjde. Jakmile se po smrti tvé tĕlo spálí na 
popel, se vším je konec. Tak si jen vesele 
žij, dobře jez, užívej si smyslů a pak dožij 
svůj život.“ Tak vypadá ateismus, fi lozofi e 
tĕch, kdo jsou apašjatám átma-tattvan, sle-
pí vůči pravdĕ o duši.

Jestliže tĕmto lidem oznámíte, že se 
duše převtĕluje z jednoho tĕla do druhého 
mezi 8 400 000 druhy, nestarají se o to. 
Dokonce i kdybyste jim sdĕlili, že ten, 
kdo následuje Čárvákovu fi lozofi i, bude 
v příštím životĕ stromem, bez obalu vám 
řeknou: „Vždyť to přece nevadí, já si chci 
užívat. A když se stanu stromem, co na 
tom? Stejnĕ na tento život zapomenu.“ 
Lidé natolik zhloupli, že už nevidí svůj 
skutečný zájem. Jsou jako dĕti. Předpo-
kládejme, že dítĕti řeknete: „Když si budeš 
pořád jen hrát a nebudeš chodit do školy, 
nezískáš vzdĕlání a v budoucnosti budeš 

trpĕt – nebudeš mít ve společnosti žádné 
postavení.“ Dítĕ může odpovĕdĕt: „To je 
mi jedno.“ Nicménĕ že bude trpĕt, je jisté. 
Také když informujete moderního človĕka 
o převtĕlování duše a vysvĕtlíte mu, že 
jeho hříšné činnosti způsobí, že se z nĕj 
v dalším životĕ stane zvíře, vodní živočich 
nebo plaz, odvĕtí, že mu to nevadí nebo 
že vám nevĕří. To není příliš inteligentní, 
protože převtĕlování je skutečnost.

V každém období života má človĕk 
minulost, přítomnost a budoucnost. Mla-
dý muž si dokáže vzpomenout na svoje 
dĕtství, žije v přítomnosti a plánuje svoji 
budoucnost ve stáří. A proč by nemĕla 
existovat budoucnost i pro starého muže? 
Nĕjaká budoucnost musí existovat, a tou 
je dostat další tĕlo, ať je to tĕlo zvířete, 
stromu, poloboha nebo společníka Boha. 

Krišna v Bhagavad gítĕ (9.25) prohlašuje: 
„Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi 
polobohy; ti, kdo uctívají předky, půjdou 
k předkům; ti, kdo uctívají duchy, se naro-
dí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctíva-
jí Mĕ, budou žít se Mnou.“

Na další tĕlo se tedy připravujeme tím, 
jak jednáme v tomto tĕle. Konečným cílem 
je dostat tĕlo v Božím království. To je 
nejvyšší dokonalost (sansiddhim para-
mam). A proč? Krišna vysvĕtluje: mám 
upétja punar džanma duhkhálajam ašášva-
tam nápnuvanti. „Jestliže ke Mnĕ nĕkdo 
dospĕje, už nedostane žádná hmotná tĕla 
v hmotném svĕtĕ.“ Ale co je špatného na 
tom zůstat v hmotném svĕtĕ? Špatné je 
to, že každá situace v tomto svĕtĕ je duh-
khálajam ašášvatam, plná utrpení a také 
dočasná. Dejme tomu, že jste Američan. 
Můžete si myslet: „V Americe je dostatek 
penĕz, ohromné množství půdy a zdrojů. 
Budu žít navždycky jako Američan.“ Ne. 
Jako Američan můžete žít možná sto let, 
ale nebude vám dovoleno žít tak vĕčnĕ. 
Dokonce ani Pánu Brahmovi, jehož jeden 
den trvá milióny let, není dovolené zůstat 
ve svém postavení vĕčnĕ. Mravenci, koč-
ce, slonu, človĕku ani polobohu nebude 
umožnĕno žít vĕčnĕ. Velký démon Hiran-
jakašipu se snažil žít vĕčnĕ. Podrobil se 
přísné askezi, aby se stal nesmrtelným, ale 
bylo to nemožné. Pomatení vĕdci ovšem 
slibují: „Díky vĕdeckému pokroku se sta-
neme nesmrtelnými.“ To je nemožné.

Inteligentní osoby by se proto mĕly 
snažit dospĕt ke konečnému přemístĕní, 
kterým je vrátit se domů, zpátky 
k Bohu. To by mĕl být cíl života. Lidé to 
naneštĕstí nevĕdí. Snažíme se tedy lidské 
společnosti prokázat skromnou službu 
tím, že učíme: „Všemožnĕ se snažíte být 
šťastní, ale narážíte pouze na zklamání. 
Přijmĕte prosím toto vĕdomí Krišny 
a budete skutečnĕ šťastní.“ Naším posel-
stvím je předávat toto poznání. ❧

Manžel vede, žena následuje
Ukázka praktické aplikace védského poznání do života

V šástrách (védských písmech) je řečeno, že manžel vede a žena ho následuje. 
Avšak většinou to muži interpretují takto – Cokoliv chci, žena to udělá. Něco 
řeknu a ona to vykoná. Řeknu „skoč!“ a ona se zeptá „jak vysoko?“ Skvělé 
manželství, ne? 

Ve skutečnosti se však výrokem „žena následuje“ rozumí toto – Cokoliv chci, 
aby žena udělala, udělám to jako první. Pohádali jsme se, chci, aby si uvědomi-
la svoji chybu – musím nejdříve vidět svoji chybu. Chci, aby byla pokorná, mu-
sím být nejdříve sám pokorný. Chci, aby mi sloužila, musím nejdříve sloužit já 
jí. Jedná se o trošku jiné pojetí vůdcovství, avšak vůdcovství je takové – vedeš, 
musíš dělat věci jako první.

Bhaktividjá Púrna Svámí – Seminář o vztahu mezi mužem a ženou, 2.8.2007

Když jen čistíme klec, papouška Když jen čistíme klec, papouška 
neuspokojíme. Musíme znát neuspokojíme. Musíme znát 
skutečné potřeby samotného skutečné potřeby samotného 
papouškapapouška
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DŽAJADVAITA SVÁMÍ ZÍSKAL CENU 
BENJAMINA FRANKLINA

Vanity Karma, nová kniha duchov-
ního učitele ISKCONu Džajadvaity 
Svámího, získala zlatou cenu Benjamina 
Franklina za rok 2016 udílenou Asociací 
nezávislých knižních nakladatelů.

Kniha vydaná nakladatelstvím Bhakti-
vedanta Book Trust se umístila jako nej-
lepší kniha roku v kategorii „náboženství“.

Dílo s podnázvem „Kniha Kazatel, 
Bhagavad gítá a hledání smyslu živo-
ta“ zkoumá dva hlubokomyslné texty 
moudrosti – jednu z knih biblického 
Starého zákona a slova Pána Krišny ur-
čená Ardžunovi.

Obě knihy pro Džajadvaitu Svámího 
hodně znamenají – kniha Kazatel ho 
nasměrovala na duchovní cestu, která ho 
dovedla k Bhagavad gítě. A doufá, že jeho 
zkoumání těchto knih v díle Vanity Karma 
pomůže dalším na jejich duchovní cestě.

„Jsem velice vděčný, že má kniha zís-
kala tuto uznávanou cenu,“ řekl ve svém 
projevu při přebírání ceny. „Nemohu 
si ale zásluhy připisovat sobě. Tato čest 
nepřináleží mně, nýbrž těm světcům, 
jejichž moudrost v sobě kniha přináší ve 
vzájemném rozhovoru.“

VZÁCNÍ HOSTÉ
V české játře bylo na přelomu jara 

a léta poměrně rušno. Koncem dubna 
k nám zavítal Lókanáth Svámí, z cest se 
vrátil Bhaktivaibhava Svámí, svou pří-
tomností nás poctil Prithu prabhu a pro-
cítěně rozezpíval Mádhava prabhu.

Se seminářem Gólóka – mystické pu-
tování skrze duchovní a hmotné vesmíry 
přijel Gókul Čandra prabhu, chrámový 
prezident ISKCONského chrámu v Sale-
mu v jižní Indii.

Se seminářem o varnášramských 
komunitách přijel z farmy Nandagrám 
v indickém Gudžaratu Savjašačí prabhu 
a se seminářem o překročení svých psy-
chických podmínění a vydání se duchov-
ní cestou žákyně Čaitanji Čandry Čara-
na prabhua Maliká Málá déví dásí.

Na tábor očekáváme příjezd Dánavíra 
Gósvámího, Bhaktivaibhavy Svámího, 
Bhakti Gauraváního Svámího, Džaná-
nandy Svámího, Prithu prabhua, Bhakti 
Prabhavy Svámího a Kadamby Kánany 
Svámího. Změna programu vyhrazena.

ZASVĚCENÍ
Na letošní Vjása púdže Bhakti Vi-

káše Svámího v Sómnathu v indickém 
Gudžaratu byli zasvěceni Mahéša dás 
a Daitja-súdana dás z brněnského centra 
Prabhupád bhavan. O pár měsíců pozdě-
ji na Vjása púdže Kadamby Kánany Svá-
mího získali zasvěcení další tři oddaní 
z české játry. Bhakta Robbie z Gourángy, 
nyní se jmenuje Rásáčárja dás, a druhé 
zasvěcení dostali sankírtanový bojovník 
z brněnského centra Purušatraja dás 
a dlouholetá opora Náma Hatty, nadšený 
rozdavač prasádam Madhupandit dás.

Všem oddaným blahopřejeme!

50. VÝROČÍ ISKCONU
V létě vyvrcholí celoroční oslavy zalo-

žení Mezinárodní společnosti pro vědo-
mí Krišny Šrílou Prabhupádou v americ-
kém New Yorku 13. července 1966.

Oddaní se mnoha nevšedními projekty 
snažili potěšit Šrílu Prabhupádu. Vydali 
například časopis „Hnutí Hare Krišna 
oslavuje 50 let“ v řadě jazykových muta-
cí včetně české a slovenské.

V nedávné době uspořádali setkání 
s britským premiérem Davidem Came-
ronem v Bhaktivedanta Manoru nebo 
na 20. srpna plánují velkolepý kulturní 
pořad v australském Sydney v Opeře za 
přítomnosti místního premiéra.

Za uplynulých 50 let od roku 1966 
přijalo v ISKCONu 95 000 oddaných 
formální zasvěcení a vytisklo se a rozda-
lo 516 miliónů knih a časopisů vydaných 
nakladatelstvím BBT. Existuje 650 ISK-
CONských středisek, chrámů, základ-
ních a vyšších škol, 110 vegetariánských 
restaurací hnutí Hare Krišna, 65 farem či 
eko-vesniček a každý rok se pořádá více 
než 6 000 krišnovských festivalů.

EKOFESTIVAL A DVÁRAKÁ
Oddaní v čele s Ačjutou Gótrou dásem 

a jeho dobrou ženou Tungavidjou déví 
dásí uspořádali dva indické festivaly s tan-
cem Bharata Nátjam, mantrami a bub-
nováním, lahodným prasádam, suvenýry 
z Indie, s oblékáním sárí a malováním 
henou či s kurzem vaření.

Jeden festival proběhl v rámci ekojar-
marku v Uherském Ostrohu a druhý pod 
názvem Dváraká v Rosicích u Brna. Tyto 
velice pěkné festivaly se spoustou návštěv-
níků jsou inspirací jak pro jejich návštěv-
níky, tak pro ostatní oddané. Děkujeme!

NOVÉ KNIHY NA SÍTI
Na našem internetovém knihkupectví 

s literaturou věnovanou vědomí Krišny 
přibyly velice zajímavé tituly v angličtině. Je 
to především žhavá a dlouho očekávaná no-
vinka Vaišéšiky dáse Our Family Business. 
Také si můžete objednávat překrásně ilu-
strovanou knihu Illuminations from Bha-
gavad gita od Kim a Chrise Murraye, Prab-
hupada Meditations od Anuradhy déví dásí 
nebo v luxusním provedení knihu Šivaráma 
Svámího Sadhavo Hrdayam Mayam.

Také jsou znovu k mání knihy Krishna 
Book Deluxe, Salted Bread či Heart of 
Transcendental Book Distribution. Objed-
návejte na books.harekrsna-luzce.cz. ❧
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středa 1. června Dnes jsem byl na cizinecké policii a na úřadu 
udělujícím státní občanství. Prodloužili mi pobyt do 17. září 1966, 
tzn. červenec, srpen a 17 dní v září.
Právník Goldsmith za mnou přišel ohledně registrace společnosti. 
Dal jsem mu svoje návrhy.
Večer bylo setkání, přišlo okolo 16 osob, ale Karel a Green nepřišli. 
Bob mi přinesl nějakou mouku a sudži (krupici). Mouku už jsem 
potřeboval a Krišna ji poslal.
Příspěvek 12 dolarů, pozn: Dnešní přednáška byla zajímavá.
pátek 3. června Večer byla přednáška a byla ještě lepší než 
všechny předešlé. Přišlo asi 20 osob a vybralo se 19 dolarů.
sobota 4. června Dnes jsem Pavlovi zaplatil 2 dolary na výdaje. 
Příspěvek za hodinu sanskritu byl pouze 9 dolarů a Mike zaplatil 
zbytek za knihy – 4 dolary. Dnes bylo velmi horko. Poprvé jsem 
se za svůj pobyt v Americe koupal i večer.
neděle 5. června Celý den bylo velmi horko. Večer jsem zaplatil 
Pavlovi 1 dolar za výdaje.
pondělí 6. června Uloženo do banky – 25 dolarů, za papír – 1,57 
dolarů, hořký meloun – 0,30 dolarů. Večer bylo setkání více než 
16 mužů a žen. Setkání bylo zajímavé, ale příspěvek slabý – pouze 
9,50 dolarů. Rafael si vzal 3 knihy, zaplatil 4 dolary. Jeden džentl-
men si vzal set knih. 
Je jich tedy prodáno 5 ze 16ti. Zbývá jich 11.
středa 8. června Večer bylo setkání. Přišlo okolo 16 osob včetně 
jedné Číňanky, která se velmi zajímala. Vybralo se 11 dolarů.
pátek 10. června Večer bylo setkání a přítomno bylo 12 osob. 
Příspěvek pouze 8 dolarů. Za knihy 4 dolary.
sobota 11. června Odpoledne byla hodina sanskritu. Vybráno: 
2 dolary, všechny jsem pozval na zítřejší hostinu.
neděle 12. června Dnes byl oběd pro členy. Uvařil jsem dvanáct 
různých chodů a všichni přítomní, což bylo asi 12 mužů a žen, 
jedli s velkou radostí. Úvod byl dobrý. Byla to milost Pána Šrí 
Čaitanji Maháprabhua.
pondělí 13. června Dnes jsem při ranní přednášce s panem 
Pavlem mluvil o přátelství a roli žáka. Nikam jsem dnes nemohl 
jít, protože Pavel nebyl doma. Večer bylo setkání a přišlo pouze 
9 osob. Ale příspěvek byl nejmenší a zároveň největší, protože 
někdo nechal v košíku 100 dolarů. Celkem se vybralo 103 dolarů. 
Karel s námi zůstal na noc.
úterý 14. června Ékádaší. Ráno se přednášky zúčastnil Karel, 
Nelson a Pavel. Za knihy vybráno 7 dolarů. Pavlovi za výdaje 
1 dolar. Dnes žádné dopisy.
Ve tři ráno Pavel odešel a řekl Karlovi, že tu dva dny nebude. Ka-
rel složil u telekomunikací zálohu. Dá se očekávat, že příští středu 

bude na moje jméno zavedena telefonní linka. Pavel za to zaplatil 
40 dolarů.
středa 15. června Karel zaplatil 1 dolar za výdaje. Pavel byl celý 
den a celou noc pryč. Večer bylo setkání. Bylo tu asi 12 osob, ale 
příspěvek byl pouze 5,50 dolarů. Těch 100 dolarů darovaných 
nedávno je od Karla. Je to určeno pro pana Goldsmitha na výdaje 
spojené s registrací.
pátek 17. června Večer mne přišel navštívit pan Smith, zástupce 
tisku a Karlův přítel. Všiml si mých činností. Vzal si jeden set 
knih. Pan Goldsmith na dveře pověsil oznámení, které tam má 
podle zákona viset 15 dní. Očekává se, že k registraci dojde někdy 
po 6. červenci 1966.
Večer bylo setkání, vybralo se pouze 7 dolarů.

Po stopách Šríly Prabhupády
Meditace o tom, co dělal Šríla Prabhupáda v těchto dnech před padesáti lety

Červen 1966

V tomto posledním dílu o Prabhupádově působení před padesáti lety se dostaneme až k posledním sporadickým 
zápisům v jeho diáři, které jsou z října 1966.
Během léta se Šríla Prabhupáda přestěhuje z Bowery 94 do obchůdku na 2. Avenue, počet jeho posluchačů se 
zvětšuje, 13. července získá ofi ciální registraci ISKCONu a v září zasvěcuje první žáky. Tím naše roční pouť se Šrílou 
Prabhupádou v Náma Hatta časopise končí, ne však v našich životech.
Účelem těchto článků bylo pohroužit se více do meditace o životě a učení zakladatele-áčárji ISKCONu, Jeho Božské 
Milosti A. Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády a tak se posílit v následování jeho odkazu. A pokud jsme tak již 
neučinili dříve, vydat se na věčnou pouť následování jeho pokynů a pokračování v šíření vědomí Krišny po celém světě. 
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sobota 18. června Pavlovi za výdaje 1 dolar. Velmi slabá účast na 
hodině sanskritu. Vybrány pouze 2 dolary.
Dostal jsem dopis od Vrindávana a od Tírthy Mahárádže. Vrin-
dávanovi jsem odepsal.
Pan Pavel Muray si připravil své denní povinnosti. Jsem zvědav, 
jak je vykoná. Je pro mě problematický. Nechť mu Krišna pomů-
že se pěkně chovat. 
pondělí 20. června Večer bylo setkání. Zúčastnilo se 16 osob 
a příspěvek byl pouze 9 dolarů.
Jeden malíř namaloval obraz Šrí Šrí Rádhy a Krišny. Pověsil jsem 
ho nad obraz Pána Čaitanji. Vypadá to pěkně.
úterý 21. června Pavlovi jsem zaplatil 5 dolarů za nákupy. Karel 
mi dal 3 dolary na nájem. Dnes mi sem zavedou telefon. Mluvil 
jsem s panem Bogartem a paní Lablankovou. Ptal jsem se na 
Yolandu. Dvakrát jsem volal dr. Mišrovi, ale nebral to. Moje tele-
fonní číslo je: 212/226-4327. Pavlovo chování není moc příjemné. 
Dnes nepřišel žádný dopis. Napsal jsem do knihkupectví Paragon.
středa 22. června Na 10:30 mne pozvali do Institutu náboženství 
a sociálních studií na Broadwayi 122, St. Junction, šesté patro 
a mám přinést i knihy. Večer bylo setkání, na které přišlo jede-
náct osob, ale vybralo se pouze 7,50 dolarů.
čtvrtek 23. června Dnes jsem nechal knihy řediteli Institutu ná-
boženství a sociálních studií na Broadwayi 122, St. Junction. Pe-
níze pošle přímo do banky. Mike se chce stát vaišnavou a oženit 
se se svojí přítelkyní. Když už jsem se dnes chtěl odstěhovat ke 
Karlovi, Pavel mi řekl, že odejde a byt bude můj. Ten mladý chla-
pec mě tím potěšil, a tak jsem neodešel. Pan Karel si dal tu práci 
a přinesl mi sem moje zavazadla.
pátek 24. června Dnes jsem si zažádal o poštovní box. Napsal 
jsem brahmačárímu Mangalnílójovi. Nelíbí se mi, že chce mlu-
vit o tom, jak budeme spolupracovat, až po tom, co sem přijede. 
Ráno jsem se byl podívat na Mikův byt. Zdá se, že se Pavel 
trochu změnil. Večer bylo setkání, na které přišlo asi 12 osob 
a příspěvek byl pouze 6,40 dolarů. Pan Grand si vzal set knih 
a chce je splácet. Dr. Mišru jsem informoval o mých větvičkách 
na čištění zubů.

Zde končí Prabhupádovy záznamy pro červen 1966. 
Poslední červnové dny Prabhupáda po Pavlově dalším 
agresivním výstupu přece jenom prožije v Karlově bytě 
s jeho přítelkyní a psem. Mike mezitím intenzivně 
sháněl pro Svámího nové místo, což se mu podařilo, 
a od 1. července se Prabhupáda stěhuje do bývalého 
obchůdku č.p. 26, na 2. Avenue, který nese název 

„Matchless Gifts“ (Nejlepší dárky).  Součástí pronájmu je 
i dvoupokojový byt v zadní části domu.

pátek 1. července Dnes jsem se nastěhoval do nového domu na 
2. Avenue, č.p. 26., s bytem č. B1 v zadní části. Přesně se to hodí 
pro moje účely. Nevím, proč se mě Krišna snaží usadit v New Yor-
ku. Jsem služebníkem Jeho služebníka, a proto nechť se Jeho vůle 
skrze mě naplní.
Správce pan Gardiner je dobrý správce. Ví, jak zvyšovat nájemné. 
Já toho ale nelituji. Další dva měsíce, jmenovitě červenec a srpen, 
mám platit 62 dolarů a od 1. září mám platit 71 dolarů. Uvidím, 
jak to Krišna zařídí. 
Večer bylo setkání v novém obchůdku. Přišlo asi osm lidí a vybra-
lo se 5,50 dolarů a 4 dolary za knihy. Celý den jsem čekal na Con 
Edison, ale nepřišli (zprovoznit elektřinu). Zavedli mi sem telefon 
s novým číslem: 674-7428
sobota 2. července Dnes jsem také volal fi rmu Con Edison, slíbili, 
že někdy během dne přijdou. Jsem zvědav, co udělají.
středa 6. července Dnes jsem koupil sporák a nádobí. Na setkání 
se vybralo 8 dolarů. Členské příspěvky: Raymond – 10 dolarů, 
Karel – 10 dolarů, Rafael – 20 dolarů, celkem 40 dolarů. 

Na setkání v obchůdku č.p. 26 na 2. Avenue bylo dohodnuto, 
že bude tato společnost registrována a její jméno bude: Me-
zinárodní společnost pro vědomí Krišny. Jedenáct zástupců 
souhlasilo.
čtvrtek 7. července Dnes jsem navštívil pana Goldsmitha v jeho 
kanceláři. Zaplatil také 10 dolarů. Předal jsem mu zápis ze setkání. 
Očekává se, že společnost bude registrována příští týden. On tvrdí, 
že je vše v pořádku.
Michael Grant dostal 20 dolarů, aby Con Edition (Con Edison 

– dodavatel elektřiny v NY) zaplatil za naši společnost. Večer za 
mnou přišli dva indičtí pánové Bhagwat a Trivedi. Mluvili jsme 
do 22:00.

STANOVY SPOLEČNOSTI
1. Jméno společnosti je: Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny
2. Sídlem společnosti je: Rádhá Krišna Temple, č.p. 26, 2. Avenue, 
New York City, 10 003 USA
3. Cíle, pro které byla společnost založena, jsou:
(A) Vzdělávat lidskou společnost v technikách duchovního života, 
což je základ pro psychický a fyzický rozvoj, a tím v lidské společ-
nosti vůbec poprvé dosáhnout míru a spojenectví mezi soupeřící-
mi silami dnešního světa.
(B) Propagovat pojetí nejvyššího Boha, nejpřitažlivější Osobnosti 
v původní a věčné podobě, tak, jak se popisuje vlastními slovy v Bha-
gavad gítě, posvátném písmu Pána Šrí Krišny, Nejvyššího Boha.
(C) Bez ohledu na národnost, vyznání či kastu, v této společ-
nosti sjednotit lidi za účelem přiblížení se k Bohu a rozvinutí 
pochopení, že se v členech i lidech obecně nachází nepatrná 
duchovní duše, která je nedílnou, kvalitativně totožnou částí 
Boha, a že život je určen k potěšení Nejvyššího Boha, 
Nejvyšší Duše.
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(D) Rozšířit učení Pána Šrí Čaitanji Maháprabhua, který v praxi 
předvedl transcendentální postup společného zpívání svatých 
jmen Boha, známý jako sankírtan, kterým se lze přiblížit k abso-
lutní Osobnosti Božství.
(E) Aktivní prací a kázáním dokázat, že Pán Krišna je jediným 
poživatelem všech výsledků individuální i kolektivní oběti, po-
kání, meditace, umění, kultury a vědy, protože On je Nejvyšším 
vlastníkem celého vesmíru. Všichni Jej jako Jeho věčně oddělené 
části znají jako přítele. Skutečného míru lze dosáhnout, když se 
toto opravdu zrealizuje.
(F) Kdykoliv a kdekoliv to bude potřeba, pomáhat s budováním 
sociální struktury na skutečném základě duchovního pokroku 
a s ustanovením míru a jednoty mezi lidmi po celém světě.
(G) Snažit se zachránit jednotlivé lidi z řetězce zneužívání, což 
je dnes v dnešní moderní civilizaci zcela běžné a děje se tak ve 
jménu ideologií falešných sentimentů, aby se mohl člověk znovu 
stát svobodnou duší  a mohl svobodně jednat a žít s duchovní vizí. 
Toho je možné dosáhnout individuálním zasvěcením díkšou, kdy 
člověk vidí vše v Bohu a Boha ve všem.
(H) Směřovat k realizaci této Nejvyšší Pravdy, jak ji vyjevil Pán Šrí 
Čaitanja Maháprabhu a šest Gósvámích, vedených Šrílou Rúpou 
a Šrílou Sanátanou Gósvámími.
(I) Mít mezi svými cíli i čtyři zásady, které předložili Gósvámí. Ty 
jsou následující:
1. Odhalovat posvátná místa transcendentálních zábav a místa, 
kde se bude dařit oddaným Pána Šrí Krišny
2. Po celém světě formou misionářů propagovat proces oddanosti, 
transcendentální služby Bohu, a dát na vědomí, že taková oddaná 
služba je hlavním posláním živé bytosti.
3. Za účelem dosažení těchto cílů přijmout mírumilovné kazatel-
ské metody a ustanovit rozsáhlou společnost pro sdružování se 
všech členů, včetně učenců a příznivců, aby se mohli zaměstnat ve 
službě tak, jak to učí Šrímad Bhágavatam.
4. Kdekoliv je to možné, založit uctívání a chrámy Rádhy a Krišny 
a Šrí Čaitanji a tak dát každému možnost naučit se arčanu neboli 
předběžné zásady oddané služby.
(J) Naučit členy společnosti a lidstvo obecně jednoduššímu a při-
rozenějšímu smyslu života, za použití prostředků vhodných podle 
místa, času a okolností, a podle učení Bhagavad gíty.
(K) Pro prospěch členů (této) společnosti a lidské společnosti 
obecně, organizovat vzdělávací programy jako jsou vyučovací ho-
diny a přednášky a zavést služby jako je korespondence.
(L) Vydávat periodika, knihy anebo brožury ve všech důležitých 
jazycích, aby byla oslovena celá lidská společnost a měla tak 
možnost komunikovat s (touto) společností.
(M) Individuálně v každém členovi (této) společnosti probouzet 
kvalitu dobra procesem díkši a upevněním v postavení bráhmany 

(dobrého a inteligentního člověka) na základě pravdomluvnosti, 
poznání a víry v transcendentální službu Pánu.
(N) Druhotnými cíli společnosti jsou následující činnosti:
1. Obnovit vědecký systém sociálních tříd založených na inteli-
genci, bojovém duchu, produktivitě a službě lidu, známých jako 
čtyři kasty, s odkazem na kvalitu a přínos  společným zájmům 
světového obyvatelstva.
2. V tomto směru zrušit zkažený systém nadvlády jednoho člo-
věka nad druhým na základě falešné prestiže svého zrození nebo 
osobních zájmů.
3. Popularizovat schválené metody zeleninovo-obilovinové stravy, 
aby z ní byl v plné míře získán prospěch v podobě proteinu, uhlo-
hydrátu, tuku a vitamínů.
4. Odradit lidi od návyků na drogy a návykové zvyky všeho druhu 
a rozsahu a osoby již navyklé vystavit působení schválených po-
stupů duchovní realizace.
 A.C. Bhaktivédánta Svámí, áčárja
 Raymond Marais
 Michael A. Grant
 Robert Lefk owitz
 James S. Greene

pátek 8. července Dnes zavedli elektřinu a setkání se zúčastnilo 
okolo dvaceti lidí. Je to povzbuzující. Vybralo se 15 dolarů.
sobota 9. července Paní Carol zaplatila na kurzu sanskritu 5 dolarů. 
Večer mě navštívil Brad. Má v životě stále stejný problém.

až do 1. září nemá Šríla Prabhupáda ve svém diáři další 
záznamy.

čtvrtek 1. září Pan Gardiner chce zvýšit nájemné na 71 dolarů. 
Přišel, abych mu to podepsal před svědky. Myslím, že to není 
spravedlivé.
středa 14. září Psychiatr Dr. Edward Harnick dostal přes Keitha 
set Bhágavatamu.
čtvrtek 22. září Čtyři chlapci – Bruce, Charles, Steve a Keith – 
dostali zasvěcení do harinámu. (Brahmánanda dása, Ačjutánanda 
dása, Satsvarúpa dása a Kírtanánanda dása). Donald poslal poš-
tou nějaká jablka. Děkuji.
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S velkou lítostí a soucitem sledujeme snahu o uhašení 
rozsáhlého lesního požáru v Kanadě. Na mysl nám přichází 
verš Šríly Višvanátha Čakravartího Th ákura, který zpívá ve 
své Gurv-áštace:

sansára-dávánala-lídha-lóka-
tránája kárunja-ghanághanatvam

„Život v tomto hmotném světě je jako planoucí lesní po-
žár. Nikdo nejde do lesa požár založit, ale oheň se přesto 
vznítí. Každý chce být v hmotném světě šťastný, avšak 
utrpení hmotného života stále jen přibývá. Ten, kdo se 
ocitne v planoucím požáru hmotné existence, se někdy 
proklíná, ale kvůli svému tělesnému pojetí se nedokáže 
ze zapletení vyprostit, a proto trpí víc a víc." 

(Šríla Prabhupáda 5.14.15, význam)

Vlastní snahou není možné tento požár uhasit. Musíme 
obdržet milost shora. Člověk má vyhledat gurua, který 
dokáže uhasit planoucí požár tohoto hmotného světa, boje 
o přežití. Trpíme v ohni materiální existence díky tělesnému 
pojetí života. Falešně se považujeme za toto tělo a stavíme se 
do role poživatelů, šéfů, vládců, bohů... Milost pravého du-
chovního mistra je přirovnána k obrovskému mraku, který 
svým deštěm tento požár dokáže uhasit.

Tím deštěm je transcendentální poznání obsažené ve Védách.
Není na čase začít s velkou vážností studovat poznání, kte-

ré nám nabízí Védská encyklopedie, a snažit se jej aplikovat 
do svého života? Kolik katastrof ještě budeme muset zažít, 
abychom se probudili z této horečky materiálního života? ❧

pátek 23. září Dnes mi poslali z oddělení víz rozhodnutí nepro-
dloužit mi už déle vízum.
Všichni členové mají obavy. Chtějí, abych tu zůstal. Green 
zařídil kírtan za městem a bylo to pěkné. Jsme pozvání do 
Ánanda ášramu.
pondělí 26. září Členové představenstva společnosti dnes roz-
hodli, že by měly být podniknuty legální kroky ohledně mého 
pobytu. Jsou připraveni za tím účelem utratit 500 dolarů.

Do 19. října žádné další záznamy a potom jenom 
následující:

středa 19. října Je zde naděje na koupi domu.
čtvrtek 20. října Dnes bylo první slyšení ohledně prodloužení 
mého víza. Další slyšení bude 28.10. 1966 v 9:00.
neděle 23. října Gargamuni a Rančór dás dnes dostali Harinama 
(zasvěcení).
Dnes byl opět vydán Back to Godhead
pondělí 24. října Back to Godhead přišel už hotový. Cena bude 
15 centů.

V dalších týdnech jenom několik záznamů, a to pouze 
účetních a poté veškeré záznamy končí.

25. listopadu Šríla Prabhupáda vyvěsil následující upozornění:

Hare Krišna, Šríla Prabhupáda kí džaj! ❧

UPOZORNĚNÍ
• Všichni zasvěcení oddaní se musí zúčastňovat ranních 

a večerních přednášek.
• Nesmí užívat žádné omamné látky včetně kávy, čaje 

a cigaret. 
• Nesmí mít žádné nedovolené sexuální styky.
• Musí být přísní vegetariáni.
• Neměli by se příliš sdružovat s neoddanými.
• Neměli by jíst jídlo uvařené neoddanými.
• Neměli by ztrácet čas zbytečnými řečmi nebo 

lehkovážností.
• Neustále by měli odříkávat a zpívat Pánova svatá 

jména:
Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, 

Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare
Děkuji.
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny
2. Avenue 26, New York

25. listopadu 1966 
A.Č. Bhaktivédánta Svámí, áčárja

 Lesní       požár 
   hmotné            existence

Prija Kírti dás

3. EVROPSKÉ TURNÉ ČAITANJI ČANDRY ČARANA PRABHUA začíná návštěvou Prahy 19.7. přednáškou 
v Harinám Mandiru. Od 4. do 8. srpna pak v malém, ale útulném chrámu Harinámadéš poblíž Frankfurtu nad Mohanem vystoupí se 
seminářem Guru-kripa. Ohromující kírtany Ódžasví prabhua nás ponoří hlouběji do atmosféry svatého jména a pomohou nám prohlou-
bit chuť ke spolupráci a službě.

6.8. bude Guru Mahárádža dávat během jagji zvláštní milost a útočiště svým žákům. Těm, kteří po tom prahnou, bude dávat du-
chovní zrození a jména. Někteří oddaní rovněž dostanou druhé zasvěcení. Tento védský obřad je velmi příznivý pro všechny přítomné!

Třešničkou na dortu bude 8.8. zpívání svatého jména v nedaleko ležícím starém krajském městě Wiesbadenu. Oddaní budou moci 
probudit po dlouhou dobu spící srdce jeho obyvatel zvuky Harinámu a oslavováním Pána Hariho, který je tak drahý našim srdcím!

Zveme každého na festival svatého jména, které nezná hranice ani nemá státní příslušnost. Budete mít možnost setkat se a spřátelit se 
s oddanými z jiných zemí a sdílet zkušenosti z jejich praktikování oddané služby a zpívání svatého jména.
Vaše služebnice Taranginí Lílá déví dásí (776 137 635) ❧
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SD: Oukej, no, tomuhle teď na kloub 
určitě nepřijdeme, tak co kdybychom 
se vrátili k tomu zážitku oné první noci, 
když ses rozhodl zůstat v chrámu?

AD: Správně. Takže tu první noc, když 
jsem vstupoval do té mezní zóny a začínal 
přecházet do stavu snění, mě najednou 
obklopily velmi, velmi andělské nebo pří-
mo božské živé bytosti. Víš, nechápal jsem, 
kdo to je, ale byly velmi zářivé, oslňující 
a zbožné, a vyvíjely na mě nátlak svými 
argumenty. V zásadě mi říkaly pořád do-
kola, že tohle je má šance v tomto životě 

– má šance jít do duchovního světa. Říkaly: 
„Musíš zůstat, musíš zůstat.“ Obklopovaly 
mě a všechny mi jednohlasně říkaly: „Mu-
síš zůstat, musíš zůstat, musíš zůstat a ni-
kdy neodejít.“

SD: Jako strážní andělé... Zrcadlily 
tvou vlastní jistotu, že je to důležité 

– že zůstat v chrámu je tvůj jediný 
pokus v tomto životě vstoupit do 
duchovního světa.

AD: Jo, byly takové, jako nějací strážní 
andělé. Nebyla to iluze... nebyl to pouhý 
sen. Bylo to skutečnější než zřetelná realita. 
Tyhle věci se stávají. Opravdu tam byly, 
a více méně mě fi lozofi cky přesvědčily, že 
tohle je má jedinečná příležitost udělat 
v tomto životě duchovní pokrok.

SD: Pamatuješ si některé z těch argu-
mentů, které použily?

AD: Nemůžu... nemůžu si vybavit 
detaily toho snu. Ale bylo to zřetelné. 
Velmi skutečné.

SD: Bylo to živé... a přinejmenším 
ty sis byl jistý, že se to stalo, a na určité 
úrovni se to myslím zcela jasně stalo, 
protože tě to přesvědčilo, abys zůstal ve 
společnosti oddaných.

AD: Bylo to velice živé, jo, a pamatuji se, 
že jsem byl pevně přesvědčený. Víš, původ-
ně jsem myslel, že do chrámu půjdu bydlet 
jenom na týden, jen abych omrknul, jaké 
to je žít skutečně podle té fi lozofi e...

SD: Správně. Takže ses připojil 
k ISKCONu a ty andělské bytosti tě 
přesvědčily zůstat. A četl jsi dál knihy 
Šríly Prabhupády.

AD: Jo. Pokračoval jsem ve čtení knih 
Šríly Prabhupády, a dál jsem studoval 
a každý den jsem zpíval kola. Neměli jsme 
zatím v chrámu Božstva; měli jsme jen 
obrázek Panča Tattvy, a tak ranní program 
každý den tehdy byl takový, že jsme vstali, 
udělali mangala árati pro Panča Tattvu 
a odzpívali jsme šestnáct kol. Pak jsme 
měli přednášku ze Šrímad Bhágavatamu. 
Hned po lekci – bylo nás tenkrát v chrámu 
asi 19 nebo 20 – šli všichni ven, kromě jed-
né nebo dvou mátádžích, asi kolem osmé 
hodiny ráno, a šli jsme pěšky z Q Street 
v Dupont Circle dolů na K Street, což byla 
obchodní čtvrť, a tou dobou lidé přijížděli 
do města pracovat a za vším možným, tak-
že jsme stihli ten ranní příval...

SD: A rozdávali jste prasádam, vonné 
tyčinky a časopisy?

AD: To jsme dělali, a také jsme zpívali. 
Prakticky od prvního dne, co jsem se při-
pojil k hnutí, mi dali do ruky mridangu 
a řekli: „Tak co, jak na to hraješ?“ Ukázali 
mi jeden rytmus, něco jako: bing, bing, 
bung, bung, bing, bing, bung, bung, bing, 
bing, bung, bung, nějak takhle, prostě vel-
mi jednoduchý rytmus, a to bylo to jediné, 
co jsem znal, když jsem začínal. Takže ten 
úplně první den mě nechali hrát na mri-
dangu a vést kírtan.

SD: Vést kírtan? Fakt?
AD: Jo, vést kírtan, kupodivu.
SD: Ty jo!

AD: Protože jak jsem říkal, jezdil jsem 
předtím asi týden na jejich kírtany, stopo-
val jsem každý den, než jsem se připojil. 
Takže jsem pochytil pár melodií...

SD: A navíc jsi byl hudebník...
AD: Jo, byl jsem vlastně muzikant, a oni 

to věděli. A bylo tam tak málo oddaných...
SD: Kdo byl kírtan leader, když ses při-

pojil? Byl to někdo, koho známe?
AD: No, většinou vedl kírtan Dámódar, 

a také Hasjaramí. A o pár měsíců později 
se na scéně objevil Šrutadév. Ten pro mě 
byl velkou inspirací, zvláště jeho kírtany 
před nedělní hostinou; ty byly hodně zapá-
lené, a já jsem to oceňoval.

SD: Ten měl Višnudžanovy kvality...
AD: Jo, to je pravda. Hodili se k sobě, 

alespoň pokud jde o kírtan. On v té době 
začal dělat ten Sankírtanový zpravodaj. Já 
jsem tehdy začal chodit ven každý den. 
Chodili jsme asi na hodinu, kolem osmé 
a na snídaňové prasádam jsme se vraceli 
v 9 nebo v 9:30. Už bylo uvařené, oběto-
vané a připravené. Přijali jsme prasádam 
a kolem desáté jsme byli zase venku na ha-
rinám sankírtanu. Zároveň jsme rozdávali 
časopis Back to Godhead, střídali jsme se 
v rozdávání a zpívání.

SD: Líbil se ti sankírtan? 
AD: No jasně. Miloval jsem ho. Bylo to 

skvělé. Líbilo se mi to všechno. Se vším 
všudy. Vzpomínám, jak jsem na své první 
nedělní hostině, týden předtím, než mě 
můj otec odvezl bydlet do chrámu, nebo 
možná to byly dva týdny předtím... jak 
jsem se najedl až po krk, měl jsem pět táců 
neskutečně dobré jahodové halvy...

SD: Po tom svém odříkavém životě, 
kdy jsi jedl jen pár fíků denně?

AD: No, oni mě přesvědčili ohledně 
prasádam, a já z něj byl nadšený. Ubezpe-
čili mě, že v prasádam není žádná karma, 
a že když budu jíst tohle jídlo, tak budu 
vysvobozen, protože bylo zduchovnělé, 
nabídnuté Krišnovi. Ta první oddaná mě 
přesvědčila, když mi vysvětlila, že když 
budu krmit svou kočku obětovaným jíd-
lem, tak už to není hříšné. Tak jsem ještě 
u otce postupně přešel od odříkavého 
jedení k přijímání trochy hnědé rýže – 
a pak hned k hostinám v chrámu. Pama-
tuji, že poté, co jsem na té první nedělní 
hostině přijal pět táců prasádam, jsem 
ještě snědl dvacet velikých závitků smaže-
ných v ghí. [smích]

AD: Protože jak jsem říkal, jezdil jsem
předtím asi týden na jejich kírtany, stopo-

ROZHOVOR S AINDROU 
PRABHUEM O JEHO ŽIVOTĚ

Satjarádža Dása ACBSP (Steven Rosen) odjel na jaře 2010 do 
Vradži na poutní cestu, aby získal materiály pro svou novou 
knihu. Během svého pobytu se rozhodl navštívit dávného 
přítele Aindru Prabhua a požádat ho, zda by neposkytl 
rozhovor pro druhou část publikace „Yoga of kirtan“, která, 
jak se ukazuje, asi ve skutečnosti nevyjde. K jeho potěšení 
byl Aindra Prabhu tímto projektem nadšený a pozval 
Satjarádžu Dáse nahoru do svého pokoje k důvěrnému 
rozhovoru, který byl natočen. Následuje přepis této nahrávky.

2. část
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Pak za mnou přišli a zeptali se, jestli 
bych byl ochotný udělat trochu „od-
dané služby“, a já jsem řekl: „No jasně, 
proč ne.“ Přijímali jsme prasádam 
v chrámové místnosti, takže mě požá-
dali, jestli bych ji mohl pomoci uklidit, 
až všichni dojedí. Tak jsme uklidili 
chrámovou místnost a začali jsme dělat 
velký hřmotný kírtan, a pokračovali 
v něm dvě hodiny. Bylo to skvělé. Měl 
jsem celou dobu zavřené oči. Byl jsem 
v kírtanu tak pohroužený, že jsem byl 
prakticky mimo tělo. Byl jsem naprosto 
mimo tělesné vědomí, natolik, že když 
kírtan nakonec skončil a já si víceméně 
zase uvědomil své tělo, tak jsem si uvě-
domil, že mám chodidla plná puchýřů 
od tolika tancování...

SD: Hmm. Byl jsi na to zjevně připra-
vený, jen jsi navázal tam, kde jsi přestal 
v minulém životě.

AD: Jasně. Takhle se to dá říct, ano. 
V každém případě to byl úžasný kírta-
nový zážitek. Ve skutečnosti byl jeden 
z mých nezapomenutelných kírtano-
vých prožitků právě tenhle po té prv-
ní nedělní hostině. Zůstal se mnou 
všechny ty roky.

SD: Bylo těžké vzdát se 
stavů na drogách a tvých 
dalších závislostí z předešlého 
života, nebo bych měl říct, 
z života před tím, než ses stal 
oddaným?

AD: Ne. Ne. Žasnul jsem nad 
tím. Byl jsem tím naprosto ohro-
mený. Přišlo to všechno úplně při-
rozeně. Já nevím... Možná bych mohl 
prozradit i tenhle příběh, ale je to tro-
chu ezoterické. I když... asi bych ti to měl 
říct. To bylo doopravdy to, proč jsem zůstal. 
Dobře, začal bych tím, že nám Prabhupáda 
poslal dopis, Dámódarovi Prabhuovi, ve 
kterém vyjádřil svou velkou radost z našeho 
čtrnáctihodinového sankírtanu.

SD: Čtrnáctihodinového?
AD: Ó, ano. Chodili jsme ven na čtrnáct 

hodin denně. Na hodinu ráno před snída-
ní, jak jsem zmínil, a pak od 10:00, protože 
když jsme dělali sankírtan, tak to nebylo 
tak, že bychom naskákali do aut a někam 
jeli. Jen jsme odešli z chrámu a cestou do 
Georgetownu jsme dělali sankírtan. Někdy 
jsme chodívali do Washington Mall mezi 
pomníkem a budovami Capitolu. Tam byl 
skvělý kírtan. A taky rozdávání časopisů 
Back To Godhead. A taky jsme tam venku 
přijímali prasádam. Balili jsme si s sebou 
obědy. Bylo to na celý den.

SD: To bylo tedy naprosté pohroužení. 
Fajn, a co ten ezoterický příběh?

AD: Ano. Takže asi po týdnu, co jsme 
chodili ven na nějakých 14 hodin den-
ně, jsme se vždycky vrátili a pili horké 
prasádam mléko a četli Krišna knížku, 

a pak jsme vytuhli. Bylo to blažené, ale 
zároveň vyčerpávající.

SD: Jistě.
AD: No a teď přichází ten ezoterický 

příběh. Pamatuji si, jak Šríla Prabhupáda 
říkal, že když budeme před spaním číst 
asi patnáct minut Krišna knížku, tak se 
nám bude zdát o Krišnovi. No, měl jsem 
nádherný zážitek, o kterém jsem tenkrát 
nikomu nevyprávěl, protože jsem se 
bál – myslel jsem si, že tomu stejně nikdo 
neuvěří. I teď si myslím, že pro některé od-
dané je to příliš subtilní na pochopení. Ale 
měl jsem úžasný zážitek.

SD: Pověz mi o něm.
AD: Všichni jsme si lehli, ostatní usnuli 

a já také skoro začínal klimbat. Ale byl 
jsem stále v tom mezistavu, ještě jsem úpl-
ně nespal. Ve skutečnosti jsem měl pořád 
otevřené oči a najednou jsem slyšel úžasný 
zvuk. Nechápal jsem, co to je. Bylo to sku-

tečně nádherné, z jiného světa, a přichá-
zelo to z dálky. Byl to nějaký zvuk z jiné 
dimenze, ne odtud, bylo to jiné než cokoli, 
co jsem kdy slyšel. Bylo to zcela transcen-
dentální. Ale nedokázal jsem pochopit, co 
to je. Bylo ale jasné, že se to stále přibližuje. 
Pak jsem začal vidět jiný rozměr, subtilní 
existenci, která se nacházela nade mnou. 
Ležel jsem na podlaze, stejně jako ostatní 
brahmačárí, a začal jsem vidět jakousi 
multidimenzionální realitu; bylo to jako 
dívat se na jakýsi nádherný obraz, který 
přímo přede mnou ožíval a hýbal se!

SD: Jaký byl jeho obsah?
AD: Byl to takový hromadný úprk při-

bíhající z dálky, nebylo to nejprve zřetelné, 
ale viděl jsem určitě, že je to nějaký velký 
pohybující se shon. Nemohl jsem přesně 
rozeznat, co to je, a nepoznával jsem, co 
to slyším, k čemuž docházelo simultánně, 
dokud se to ještě více nepřiblížilo. Když to 

bylo blízko, začal jsem slyšet dupání nohou 
a kopyt, zvuk nákotníčků a smích, a úžasné, 
blažené veselí, a také troubení na buvolí 
rohy a hru na fl étnu. To byl ten zvuk. Běželi 
a hráli si tam chlapci a krávy a nejrůznější 
živé bytosti. Bylo to mohutné. A jak se při-
bližovali, viděl jsem jasně, že utíkají a hrají 
si, radostně běží, jako by se vraceli do Nan-
dagrámu! A byl tam Krišna s Balarámem 

– byli tam, uprostřed toho všeho.
Ale všichni jako by utíkali po skle, asi tak 

čtyři stopy nade mnou. Je to těžké vysvětlit. 
Jako by tam byla průhledná skleněná des-
ka, skrz kterou jsem viděl, jak nade mnou 
utíkají. Jak se stále přibližovali, viděl jsem 
to jasně. A potom, když byli nade mnou, 
viděl jsem doopravdy zespoda jejich cho-
didla, jako by běželi po skle. A jak se stále 
přibližovali, všiml jsem si, že Krišna hraje 
na svou fl étnu, a já jsem to slyšel. Chápeš, 
poslouchal jsem, co Krišna hraje, protože 
před připojením k hnutí jsem dříve také 
hrál na fl étnu. Učil jsem se na ni ve středo-
školském orchestru a stal se ze mě takový 
fl étnista typu Jethro Tull...

SD: Tvá vize zní trochu jako předzvěst 
sakhja bhávy, s pasáčky.

AD: Hmm. No, nebyla to úplně 
sakhja bháva, ačkoli, jo, byli tam pa-
sáčci a byl tam Krišna...

SD: Ty jsi hrál na fl étnu, když jsi 
byl mladší...

AD: Jo, hrál jsem na ni něco jako 
jazzově laděné Jethro Tull, takže když 
jsem se chodil přidat ke kírtanovým 
skupinám, občas jsem hrával na fl étnu. 

A tak za mnou pak jednou přišel Dámó-
dar, chrámový prezident, vzal si mě stra-

nou a řekl mi: „Bhakto Ede, možná by bylo 
lepší, abys hrál na kartály a zapojil se jen 
do zpívání, protože tím se kvalifi kuješ, abys 
uslyšel Krišnovu fl étnu. Nejprve bys měl 
slyšet Krišnovu fl étnu, a pak budeš vědět, 
o čem ve skutečnosti je hraní na duchovní 
fl étnu.“ [smích]

SD: Snažil se tě zbavit tvé připoutanos-
ti k hraní na fl étnu...

AD: Jo. Protože to asi pro něj bylo trochu 
moc jazzové, a uznávám, že kdybych takové 
věci hrál teď ve svých kírtanech takovým 
způsobem, jak jsem je hrál tenkrát, asi by 
přišlo: „Brzdi, hochu!“ [smích] Dámódar 
také řekl: „Kromě toho nemůžeš hrát na 
fl étnu a zároveň zpívat Hare Krišna,“ což je 
pravda. A dávalo mi to smysl. [smích]

No, takže po tom týdnu v chrámu jsem 
ulehl ke spánku a ejhle: Skutečně jsem 
viděl Krišnu, a měl jsem při tom doširoka 
otevřené oči. Krišnu, jen po týdnu prová-
dění náma-sankírtanu s oddanými – byl to 
Krišna a Balarám a dav utíkajících pasáčků 
a krav. Běželi a byli tak šťastní, a ten zvuk 
byl neuvěřitelně blažený. Takhle mocný je 
náma-sankírtan. 
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V BENEŠOVSKÉM GYMNÁZIU 
SE ZPÍVALO HARE KRIŠNA

Hare Krišna, Hare Krišna... se ozývalo ve středu 13. 4. v podvečerních 
hodinách z auly benešovského gymnázia, kde oddaní z hnutí Hare Krišna 
uspořádali pro zhruba osmdesát diváků kulturní program 

„Mantra Fest“.

Z pódia zaznělo několik tradič-
ních indických manter a bhadžanů, 
promítaly se záběry z poutních 
míst Indie, nechyběla ochutnávka 
tradičních indických specialit, na-
bídka knih, dárkových předmětů...

Velký potlesk sklidilo taneční 
vystoupení chrámového tance 
Bharata Nátjam v podání Rása-
bihárí deví dásí. Vybrané ženy 
a dívky z publika si mohly vy-
zkoušet, jak se nosí indické sárí 
a ozdoby, a hrálo se dokonce 
i malé divadlo.

Výherce slosování vstupenek 
získal za odměnu víkendový 
pobyt na zámku Potštejn s ájur-
védskou masáží.

Program připravila farma 
Krišnův dvůr ve spolupráci 
s nedávno otevřenou vegeta-
riánskou restaurací Góvinda 
v Benešově. ❧
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Vénu gítáVénu gítá
KAPITOLA PRVNÍ    část druhá

Vrindávan na podzim

Svěží Vrindávan je transcendentální jeviště, na němž se 
zjevil mistr herec Šrí Krišna se svým věčným doprovo-
dem. Vyprávěním tohoto velkého mudrce Krišnovi přátelé, 

krávy a gópí přehrávají scénář Jeho věčně se opakujících zábav 
pro obecenstvo labutím podobných oddaných. To je jedinečná 
atmosféra Jeho zábav.

Poté, co Šukadéva Gósvámí popsal podzim, nyní líčí jeho 
zvláštní rysy, jež Šrí Krišnu nutí projevit své neproniknutel-
né zábavy. Sanátana Gósvámí říká, že tento podnět se nazývá 
upa-kárana. V mysli Šrí Krišny, všepřitažlivé Osoby těšící se ze 
společnosti svých láskyplných společníků, Vrindávan vytváří je-
dinečné kouzlo. Proto je znám jako manóhara, ten, který okouz-
luje Hariho mysl.

Kouzlo Vrindávanu přitahuje Šrí Krišnu, neboť je projevem 
Jeho vnitřní energie a neliší se od Něho. Šrí Krišna hledí 
na projev přírodních krás před svýma očima a žasne nad 
krásou svých vlastních energií, jako dítě hledí na svůj odraz. 

Přitahuje-li 
Vrindávan Šrí 
Krišnu, všepři-
tažlivou Osobu, 
jak uchvacující 
tedy musí toto 
místo být pro 
všechny živé 
bytosti? Je pro-
stě manóhara!

Když Hari viděl neklidné oči poblíž se pasoucích laní, v mysli 
se Mu zjevila vzpomínka na pohled Rádhárání. Při pohledu na 
ocasy láskou opojených pávic si Murári vzpomněl na lesknoucí 
se copy své matky, když se Ho snažila vykoupat. Hlasy labutí Mu 
připomněly zvonky zavěšené u pasu gópí při tanci rása a nepo-
sedné včely Ho přiměly myslet na uslzené oči bálaků, kteří Jej 
nemohli doprovázet do lesa.

Kamkoliv Hari vrhl pohled, připomněl si své společníky, 
různorodost láskyplných citů, jež k Němu chovají, záhadnou 
hloubku jejich lásky a svrchované ště stí, jemuž se díky ní těší. 
Zatímco takto uvažoval, užíval si neomezené radosti, neboť 
Vrindávan přijal mnoho podob, jen aby Ho potěšil. Z celé říše 
krásy projevené pro potěšení Šrí Krišny vynikají v tajuplnosti 
Vradži dva faktory. Podle áčárjů jsou to vánky, vájuna, a prů-
zračné podzimní vody, svaččhadžalam.

V době dešťů lotosy kvetou radostí a mnohá jezera a řeky Vrin-
dávanu byly přeplněné květinami všech barev a velikostí. Rostly 
tam červené kahláry, modré indívary, bílé pundaríky, jakož i rů-
žové, žluté a mnohobarevné lotosy. Jejich omamné vůně prosyco-
valy vzduch a mísily se s chladnou vodou jezer. Tyto lotosy jsou 
někdy navlečeny do girlandy, aby zdobily širokou hruď Mukun-
dy; jindy je může držet v rukou jako hračku.

Když se Krišna baví ve vodě, Jeho přátelé plavou a schová-
vají se mezi lotosy, které se stanou nerozlišitelnými od jejich 
lotosových tváří. Pokud se jednomu chlapci podaří objevit 
druhého, pustí se do hravé bitvy, při níž drží stvoly lotosů 
jako kyj.

Kromě toho existuje zvláštní druh lotosu, který roste jen na 
zemi a je znám jako stala-kamaliní. Když Šrí Krišna při čekání na 
setkání s gópími kráčí po půdě čintámani ve Vradži pod balda-
chýnem úplňkové noci, pozemní lotosy vyrážejí v Jeho stopách 
a šíří svou jedinečnou vůni jen po dobu této zábavy.

Král a královna lotosů museli vykonat nezměrnou askezi, díky 
níž jsou oči, tvář, úsměv a transcendentální končetiny Šrí Krišny 
velkými vaišnavskými básníky neustále přirovnávány k lotosům. 
Dokonce i měsíc, který září ze stránek mnoha velkých básnic-
kých děl, padá studem v přítomnosti lotosu.

Na stromech Vrindávanu kvete neomezená různorodost von-
ných květin a každá z nich je odrazem nepředstavitelného umění 
Šrí Krišny. I když stromy obvykle kvetou na jaře, v zemi zázraků, 

U Kusuma saróvaru Šrí Hari češe a splétá vlasy RádhikyU Kusuma saróvaru Šrí Hari češe a splétá vlasy Rádhiky
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kterou Vrindávan je, zákony ročních období jednají jen pro po-
těšení Šrí Krišny. Rostou tam božské kadamby, čampaky, širíši, 
kétakí a stromy kimšuka, spolu s krásnými liánami lavanga, džátí, 
júthí, a mádhaví. Mají květy mnoha nebeských barev a jejich spo-
lečnou vůni unáší pomalý, osobitý vánek.

Tento vánek, těhotný vahou omamné vůně, se nyní líně pohy-
buje, kroutí se mezi mnoha stromy jako éterická krajta, někdy se 
zastavuje a jindy pokračuje ve svém láskou vedeném směru. Ty 
živé bytosti, které potká to ště stí, že se jich dotkne, jsou osvobo-
zeny z koloběhu rození a umírání. Vonný, chladivý a v každém 
ohledu příjemný vánek posílá pozvání Šrí Krišnovi; Vrindávan je 
nyní připraven Jej uvítat!

Pokud se někdo zeptá, jak tyto božské vůně vznikly, odpověď 
zní, že matka Země přijala vůni těla Šrí Krišny, když se koupal. 
Když Mu matka Jašódá sundá oděv a nechá jej spadnout na zem, 
vůni Jeho končetin, kterou přijal a jež připomíná směs santálové 
pasty, kafru, pižma a aguru, okamžitě vyplení Prithví déví. Po-
tom ji rozděluje všem svým společníkům, jako jsou stromy, keře 
a květiny, které ji předají svým potomkům, květům. Každý květ, 
podle své kvalifi kace, získá nějakou část této vůně, která je potom 
známa jako její vlastní.

Když prší, voda teče po půdě v nesčetných potůčcích, přijímá 
tuto božskou vůni a přenáší ji do řek a jezer Vradži. Těmto nádr-
žím pak závidí nebeská Gangá, neboť jejich vůni lze přirovnat jen 
k nim samotným, jejich chuť k nektaru Bohů a jejich barvu k od-
razu v očích Kamaly, bohyně ště stí.

Na podzim se vody Vrindávanu stanou čistými a průzračnými, 
čímž přidají jedinečné atmosféře nevýslovnou slávu. Načernalou 
Jamunu a zlatou Mánasí Gangu oslavují osvobozené duše jako te-
kutou rasu. Tyto řeky šťastně slouží jako hřiště pro pasáčky a po-
skytují čistou pitnou vodu kravám.

Jemné vlny Mánasí Gangy zpívají mantry neznámé Védám, 
když laskají mnoho kamenů lemujících její svaté břehy. Ště stí 
a radost, jichž si Šrí Krišna užíval, když vylekal gópí hrozbou, že 
potopí jejich loď, se rozpustily v hlubokých vodách Gangy déví 
a udílejí nepopsatelně úžasný prospěch.

Rádhá kund a Šjáma kund obsahují vodu všech svatých řek. 
Jsou esencí všech poutních míst a jejich sláva nemá konce. Ten, 
kdo obětuje Rádhá kundu lampičku z ghí, uvidí během koupele 
vesmír a po smrti dosáhne věčného sídla na Gólóce.

U Kusuma saróvaru Šrí Hari češe a splétá vlasy Rádhiky. Jak 
Jeho extáze překypuje, mísí se s vodou a umožňuje Náradovi 
snadno přijmout tělo gópí. U Čandra-saróvaru poblíž Góvard-
hanu Šrí Krišna odpočíval a v okouzlujícím oděvu určeném pro 
tanec rása se osvěžil ve vodě tohoto jezera.

Poté, co byl král Indra pokořen a prudké deště ve Vradži po-
levily, polobozi vykonali abhišék Šrí Krišny a hojná čaranámrita 
se stala známou jako Góvinda kund. Pouhým spatřením tohoto 
jezera osoba získá stejný prospěch jako vykonáním sta ašvaméd-
ha jagjí.

V Kámjavanu je nádherný Móhiní kund, kde Šrí Krišna projevil 
podobu Móhiní, která v minulosti zmátla démony a rozdělila 
nektar polobohům. Ten, kdo je dostatečně požehnaný, aby toto 
jezero spatřil, nikdy nepodlehne klamu hmotné přírody.

Vedle Nandíšvaru je jezero zbudované Nandou Mahárádžem 
pro potěšení svého malého syna. Zde Šrí Krišna, nikým neviděn, 
plaval pod vodou na vzdálený břeh, objal svou oblíbenou gópí 
a nepozorovaně se vrátil. Tento Pávana saróvar, obklopený mnoha 
stromy kadamba, je svrchovaným poutním místem pro Puškar, 
krále všech svatých míst.

Zatímco si užíval zábavy jedení, Šrí Krišna, omámený společ-
ností svých přátel a chutnou kuchyní svých matek, pil vodu Pa-
níhari kundu a líbal ji svými rty podobnými plodu bimba. Přízeň 
známá jen Jeho fl étně a gópím byla nyní udělena tomuto požeh-
nanému jezeru.

Sláva Jamuny je známa jen Šrí Krišnovi a Jeho nejdůvěrnějším 
společníkům. V Udžaní mění směr svého toku a teče proti prou-
du, aby slyšela sladkou hudbu Krišnovy fl étny. Její voda vždy objí-
má jemné tělo Góvindy, stává se načernalou od kadžalu zdobícího 
oči gópí a načervenalou od jemného kunkumu z jejich ňader. 
Ště stí Jamuny, šťastného místa zábav Šrí Krišny, je známo jen její 
milostí.

Ačkoliv Rádhá a Krišna sedí bok po boku, vlivem vzájemné lás-
ky Jejich pocity odloučení dosáhly vrcholu a vyvolaly spršku slz, 
jež se smísily, aby vytvořily okouzlující Préma saróvar. Toto místo 
nemá sobě rovné ve čtrnácti světech a je oslavováno ostatními 
vodami Vrindávanu.

Nezapomeňme na mnohé vodopády na Góvardhanu, kterých si 
Šrí Krišna zvláště cení jako míst neomezeného potěšení. Dévové 
říkají, že jsou to slzy krále hor, největšího z oddaných, který je stá-
lým svědkem zábav prince Vradži.  
 pokračování příště ❧

Když Hari viděl neklidné oči poblíž se pasoucích laní, Když Hari viděl neklidné oči poblíž se pasoucích laní, 
v mysli se Mu zjevila vzpomínka na pohled Rádháránív mysli se Mu zjevila vzpomínka na pohled Rádhárání
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UžUž jstejste četličetli KrišnaKrišna knížkuknížku?
ZnalostníZnalostní testtest z  z 4. 4. aa 5. kapitoly 5. kapitoly knihy knihy Krišna, Krišna, Nejvyšší Osobnost Nejvyšší Osobnost Božství Božství 

odod A.Č.   A.Č.  Bhaktivédánty Bhaktivédánty Svámího Svámího PrabhupádyPrabhupády
1) Osmé dítě, které chtěl Kansa zabít, 
se proměnilo na bohyni:
a) Kálí
b) Lakšmí
c) Durgu

2) Duše je:
a) věčná, duchovní, liší se od těla
b) věčná, hmotná, liší se od těla
c) liší se od těla, duchovní, pomíjivá

3) Kansa:
a) nelitoval, že zabil osm dětí Dévakí
b) litoval, že zabil osm dětí Dévakí
c) bylo mu to fuk

4) Každá živá bytost se rodí:
a) šťastná
b) nešťastná
c) nevědomá

5) Kansovi rádci Kansovi poradili:
a) aby byly uvězněny všechny děti, 

které se narodily během posled-
ních deseti dnů

b) aby byly zahubeny všechny děti, 
které se narodily během posled-
ních deseti dnů

c) aby byly zahubeny všechny děti, 
které se narodily během posled-
ních čtrnácti dnů

6) Polobozi se bojí Kansova:
a) kyje a kopí
b) meče
c) luku

7) Síla polobohů pochází od:
a) Pána Brahmy
b) Pána Šivy
c) Pána Višnua

8) Přestupek proti oddaným 
a bráhmanům je:
a) stejně závažný jako přestupek 

proti Nejvyšší Osobnosti Božství
b) méně závažný než přestupek 

proti Nejvyšší Osobnosti Božství
c) závažnější než přestupek proti 

Nejvyšší Osobnosti Božství

9) Bezbožnost je:
a) příčinou rozvoje a prosperity lid-

ské společnosti
b) zdrojem všemožných pohrom 

v lidské společnosti
c) přirozená vlastnost oddaných 

Nejvyššího Pána

10) Astrologové vypočítávají 
horoskop:
a) podle místa narození dítěte
b) podle data narození dítěte
c) podle času narození dítěte

11) Co jsou to samskáry?
a) tradiční indické sladkosti z medu 

a rýžových vloček
b) očistné obřady
c) magická kouzla

12) Nanda Mahárádž u příležitosti 
Krišnova narození:
a) uspořádal velkou slavnost
b) žádnou slavnost nepořádal, pro-

tože se obával Kansy

13) Obyvatelé Vrindávanu:
a) velice strádali a žili ve velké chudobě
b) nebyli chudí, ale nebyli ani moc 

bohatí
c) byli bohatí, měli spoustu 

drahokamů, klenotů a drahých 
oděvů

14) Nanda Mahárádž:
a) si byl vědom, že Krišna je Nej-

vyšší Osobnost Božství
b) netušil, že Krišna je Nejvyšší 

Osobnost Božství

15) Róhinídéví, matka Balarámy, je:
a) dcera Vasudévy
b) sestra Vasudévy
c) manželka Vasudévy

16) Krišna a Balaráma jsou:
a) synové Nandy Mahárádže a Jašódy
b) synové Vasudévy a Dévakí
c) synové Mahárádže Vrišabhánua 

a Kírtidy

17) Sanskritské slovo „karma“ 
znamená:
a) osud
b) čin (akce) a jemu odpovídající 

reakce
c) zařízení na ohřev vody ❧1c), 2a), 3b), 4c), 5b), 6c), 7c), 8c), 9b), 10c), 

11b), 12a), 13c), 14b), 15c), 16b), 17b)
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Když své děti vzděláváme 
v domácím prostředí, je každodenní 
ranní program dělaný s nadšením 
velmi důležitý. My všichni jsme 
bytosti stvořené zvykem, a pokud 
dětem vštípíme dobrou duchovní 
disciplínu, budou si ji udržovat 
i v průběhu svých dospělých životů. 

Krom toho, začít den vzpomínáním 
na Pána, zpíváním Jeho svatého 
jména a čtením Jeho knih přináší 

velký prospěch. Takové praktikování uklid-
ňuje mysl a činí ji šťastnou. Naše děti pak 
mohou inteligentně přemýšlet o duchov-
ních záležitostech. Ranní program jim také 
pomůže kontrolovat jejich neklidné mysli 
a omezit špatné chování. Pokud k našemu 
rannímu programu přistupujeme s upřím-
ností a vírou a poté udržujeme Krišny si 
vědomou náladu během celého dne, můžou 
nám po domě ve skutečnosti pobíhat malí 

světci – jako všechny děti nezbední, ale čas-
to transcendentálním způsobem.

Abychom zavedli ranní program doma, 
musíme udržovat domácí oltář s devocio-
nálními obrázky Božstev, nejlépe Gaura-
Nitáie. Potřebujeme také árati tác se všemi 
předměty k uctívání, spolu s čámarou, 
vějířem z pavích per a lasturou. Snažte se 
děti ukládat do postele včas, tak aby ráno 
mohly vstávat v rozumně brzkou dobu. Po 
dostatečném spánku, přiměřeném jejich 
věku, je vzbuďte a pomozte jim osprchovat 
se a obléct na ranní program. Snažte se ni-
kdy nevynechat ani jeden den. Pokud kvů-
li slavnosti trvající dlouho do noci nebo 
nějaké jiné příležitosti vstávají děti později, 
pak po jejich probuzení veďte celý ranní 
program zahrnující mangala árati, tulasí 
púdžu, vítání Božstev a guru púdžu, i když 
sami jste se jich zúčastnili už předtím. 
Děti se také mohou střídat v oblékání jako 
púdžárí nebo vést kírtan. Během ranního 

programu buďte vždy plní nadšení, tančete 
a hlasitě zpívejte.

Když je árati u konce, vyzvěte své děti 
k nabídnutí jídla Božstvům, aby tak mohly 
pochopit, jak důležité je jídlo obětovat 
a jíst pouze prasádam. Pokud jsou na to 
děti dost staré, můžou zpívat mantry nebo 
prostě pronáší své vlastní sladké modlitby, 
kterými prosí Krišnu, aby se najedl, ať 
může každý získat prospěch z Jeho prasá-
dam. Po snídani můžeme dětem předčítat 
ze Šrímad Bhágavatamu. Vybírejte příběhy, 
jako je ten o Prahládovi Mahárádžovi, 
a čtěte jen překlady. Povídejte si s dětmi 
o důležitých a zajímavých částech příběhu 
a hloubku vašich rozhovorů udržujte při-
měřenou jejich zralosti.

Délka ranního programu může být 
přizpůsobena věku dětí. Můžete program 
zkrátit na deset nebo patnáct minut nebo 
dělat cokoliv, co je praktické. Důležité je 
udržet prožitek dětí z vědomí Krišny po-
zitivní a zábavný. Pro malé děti, které se 
většinou vydrží soustředit jen kratší dobu, 
je úplně v pořádku program zjednodušit 
(například árati pouze s vonnou tyčinkou 
a květinou). Každopádně bychom se ale 
ranního programu neměli vzdát úplně 
jen proto, že je to pro nás příliš namáhavé 
nebo děti nejsou ochotné se ho účastnit. 
Měli bychom být odhodlaní začít náš den 
zpíváním a nasloucháním o Krišnovi. Na-
víc krom toho, že je duchovně příznivý, 
ranní program drží rodinu pohromadě. 
Mezi neoddanými je běžné plánovat ro-
dinné víkendy kolem různých aktivit, jako 
jsou sledování oblíbeného televizního 
pořadu, bowling nebo návštěva kostela, ale 
oddaní můžou mít takové společné zážitky 
dvakrát denně, každý den. Rodina, která 
spolu zpívá a čte, spolu také zůstane!

3. část

Ranní program

Důležité je udržet prožitek dětí z vědomí Krišny pozitivní a zábavnýDůležité je udržet prožitek dětí z vědomí Krišny pozitivní a zábavný
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Děti a svaté jméno
Věřím, že svaté jméno je podstatou vzdě-

lávání našich dětí. Písma říkají, že Kali juga 
je plná svárů, pokrytectví, úzkosti a poku-
šení, a proto je obtížné přistupovat k Pánu 
skrze proces meditace, chrámového uctívá-
ní a obětí – metod, které byly v předchozích 
dobách jednodušší. Ale Krišna a svaté 
jméno se od sebe neliší a v době Kaliho se 
Krišna inkarnuje jako svaté jméno, aby nám 
přístup k sobě usnadnil.

Šríla Prabhupáda, chápaje nástrahy Kali 
jugy, chtěl po svých následovnících, aby 
zpívali šestnáct pěkných kol Hare Krišna 
mahá mantry každý den. Věděl, že bez 
každodenního zpívání svatého jména by 
bylo pro lidi prakticky nemožné následo-
vat čtyři regulativní principy. V šedesátých 
letech dvacátého století, kdy Prabhupáda 
poprvé přijel do Ameriky, nebyli lidé 
ochotní vzdát se svých hříšných zvyků. 
Nevázaný sex, drogy a další formy into-
xikace viděli jako cestu k dosažení míru 

a duchovna. Prabhupáda je proto jednodu-
še naučil zpívat svaté jméno, a jak se jejich 
srdce postupně očistila, vzdali se svých 
hříšných zvyků a stali se z nich sádhuové. 
Dokonce i dnešní lidé bývají překvapení, 
když vidí, jaké změny s sebou zpívání sva-
tého jména přináší.

Zpívání je jako saponát, který srdce vy-
drhne od všech pochybností. Samo o sobě 
má svaté jméno sílu překonat pokleslé 
stránky dnešní společnosti. To byl také 
důvod, proč Pán Čaitanja před pěti sty lety 
přišel – aby zabil démonskou mentalitu 
lidí zbraní sankírtanu, společným zpívá-
ním svatého jména. Zpívání má tu moc vlít 
do srdcí dokonce i těch nejpokleslejších 
duší záplavu bhakti. Jen si představte, jaký 
účinek pak svaté jméno může mít na srdce 
oddaných a jejich dětí, které mají dobrou 
společnost i výchovu.

Ale dokonce i když své děti vedeme 
k tomu, aby se z nich stali oddaní s dob-
rým charakterem, jak stárnou, světská 

společnost na školách, univerzitách a pra-
covištích je stejně může ovlivnit. Šríla 
Prabupáda si toho byl velmi dobře vědom, 
a proto tvrdil, že ze všech jeho instrukcí 
je denní zpívání kvalitních šestnácti kol 
ta nejdůležitější. Zpívání totiž má tu moc 
ochránit nás před rafi novaným dotíráním 
máji a udržet nás fi xované na cestě bhakti.

Příběh o Adžámilovi v šestém zpěvu 
Šrímad Bhágavatamu nám dává dobrý 
příklad, jak nás může májá lstivě ovlivnit, 
dokonce i když jsme vychovaní v bráh-
manské kultuře. Své děti vzděláváme doma 
a snažíme se jim vštípit dobrý charakter, 
proto je pro nás tento příběh velmi aktuál-
ní. Budou naše děti, dokonce i když získají 
takovou výchovu, v bezpečí před návna-
dami nedovoleného sexu, zneužívání drog 
a dalšími pokušeními?

Když se Adžámila jednoho dne vracel 
z lesa, viděl prostitutku, jak si užívá s ně-
jakým mužem sexu. Jeho mysl se rozrušila, 
on opustil svou cudnou ženu a šel za pro-
stitutkou, aby ji přivedl k sobě domů. Za-
čal se věnovat odporným činnostem a sna-
žil se uspokojit onu prostitutku hmotnými 
věcmi, které získal nečestným způsobem. 
Šríla Prabhupáda vysvětluje, že májá ve 
formě přitažlivosti k druhému pohlaví je 
tak silná, že každý, kdo nepřijímá útočiště 
ve svatém jménu, je na šikmé ploše vedou-
cí k poklesnutí: „Když Amor na někoho 
zaútočí a ten začne být příliš přitahován 
chtíčem, všechno jeho vzdělání, všechna 
jeho kultura, všechny jeho vědomosti jsou 
ochromeny. Proto je zapotřebí vyhýbat 
se této společnosti… Proto jsou chlapci 
už od samého počátku života posílaní do 
gurukuly za dobrou společností. V Indii je 
stále mnoho gurukul, kde duchovní učite-
lé vychovávají chlapce v duchovním životě. 
Jenže ty se také znečistily. Tolik věcí… To 
je Kali juga. Proto jediná cesta, jak se osvo-
bodit od tohoto zmatku, je zpívání Hare 
Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna …“ 
(Přednáška, 3. ledna 1971, Surat)

Prabhupáda v té samé přednášce vy-
světluje, že dokonce i když byl Adžámila 
náležitě vychován, stejně ho kvůli jeho 
duchovní nezralosti přitahoval zakázaný 
sex: „Tyhle věci se běžně ukazují v kinech. 
Jaký charakter to u mladých mužů vytvoří? 
Adžámila to viděl jen jednou a poklesl tak 
hluboko, a naši chlapci a dívky vidí takové 
věci v kině každý den. Jaký druh charak-
teru pak od nich můžete očekávat? Tohle 
jsou pokyny, které si máme ze Šrímad 
Bhágavatamu vzít.“

Znamená to, že vzhledem ke kulturní-
mu klimatu, ve kterém naše děti vyrůstají, 
a absenci morálky, které jsou vystavené, je 
pak řádná výchova prostě jen ztrátou času? 
Ne, pokud je naučíme zpívat svaté jmé-
no. Znovu to můžeme vidět na příkladu 
Adžámily. Ačkoliv ve svém mládí podlehl 



číslo 3 ročník 20NÁMA HATTA27

nemorálnímu chování, na konci života byl 
zachráněn, když volal svého syna, Nárá-
jana. Přesto, že Adžámila volal na svého 
syna, Pánovo jméno je tak mocné, že 
Višnuovi zástupci se okamžitě objevili na 
scéně, aby ho ochránili a zabránili Ja ma-
dút ům vzít ho do pekla k odpykání trestu.

Jako rodiče bychom se tak neměli za-
bývat jenom tím, abychom našim dětem 
poskytli dobré akademické vzdělání, ale 
také bychom jim měli dát chuť a oblibu 
zpívat svatá jména. Krišna je zdrojem jak 
hmotného, tak duchovního poznání, takže 
pokud své děti naučíme sloužit Krišnovi, 
automaticky a snadno tak získají mnoho 
poznání, blahobytu, slávy, síly i odříká-
ní. Šrímad Bhágavatam (5.18.12) nám 
říká: „Všichni polobozi a jejich vznešené 
vlastnosti, jako je náboženství, poznání 
a odříkání, se projeví v těle toho, kdo vy-
vinul čistou oddanost Nejvyšší Osobnosti 
Božství, Vásudévovi. Na druhou stranu ten, 
kdo nevykonává oddanou službu a věnuje 
se hmotným činnostem, nemá žádné dob-
ré vlastnosti. I když je odborník, co se týče 
praktikování mystické jógy nebo poctivé 

snahy o zaopatřování své rodiny a příbuz-
ných, je vždy hnán svými vlastními men-
tálními spekulacemi a musí sloužit vnější 
energii Pána. Jak může mít takový člověk 
nějaké dobré vlastnosti?“

Jinými slovy, hmotné kvalifi kace přiro-
zeně následují duchovní kvality, ne naopak. 
Víme to z příkladů bráhmana Sudámy, 
Dhruvy Maháráje a spousty dalších velkých 
oddaných. Jak tedy můžeme u svých dětí 
rozvinout chuť ke zpívání svatých jmen? 
Návod Šríly Prabhupády je jednoduchý 

– když děti prostě následují své dospělé 
a vstávají brzy na ranní program džapy, kír-
tanu, čtení ze Šrímad Bhágavatamu a jedení 
prasádam, stanou se z nich čistí oddaní. 
Zde je pár způsobů, jak své děti můžeme 
inspirovat k lásce ke svatému jménu.

Každodenní praktikování
Pro rozvinutí chuti ke zpívání je kaž-

dodenní ranní program nezbytný. Když 
přicházíme před Božstva a zpíváme pro 
Jejich potěšení, očišťujeme se a přirozeně 
tak rozvíjíme zalíbení v Jejich jménech. 
My všichni jsme bytosti stvořené ze zvyků 

a následováním pravidelného programu 
může být naše mysl vycvičena tak, aby celý 
den myslela na Krišnu a ne na pokušení. 
Šríla Prabhupáda říkal, že každodenní 
brzké vstávání a zpívání jména Pána jsou 
jediné druhy odříkání, které bychom měli 
od dětí očekávat. Jinak jim má být dovo-
leno hrát si, jíst tolik prasádam, kolik jen 
chtějí, a učit se.

Jak dobrá společnost, tak výchova jsou 
důležité, abychom dětem pomohli zpívat 
pěkně. Špatné společnosti v podobě televize 
a videoher bychom se měli vyhnout za kaž-
dou cenu, protože rozptylují mysl od Krišny. 
Duchovní pokrok, který naše děti díky 
zpívání dělají, pak kvůli špatné společnosti 
může mít menší účinky nebo být dokonce 
i úplně zastaven. Proto bychom měli dávat 
pozor, čemu své děti vystavujeme.

Zpívání džapy
Svým synům jsem dala pytlíky s korálky, 

když jim byly tři roky, a jak dosáhli šesti let 
věku, povzbuzovala jsem je, aby zpívali jedno 
nebo dvě kola denně. Vždycky jsme zpívali 
společně. Nenechala jsem je zpívat džapu 
samotné, protože by mohli rozvinout zlo-
zvyky a zpívání by se tak pro ně mohlo stát 
otravným nebo zatěžujícím. Jak jsme zpívali 
naši džapu, inspirovala jsem je zpívat dobře 
a vysvětlovala jim, že Krišna bude tančit na 
jejich jazycích, když budou zpívat čistě. To je 
fascinovalo a snažili se zpívat lépe.

Šríla Prabhupáda nechtěl, aby byly děti 
do zpívání džapy nuceny. Neměly by džapu 
vidět jako trest, ale spíše jako zábavnou ces-
tu, jak mluvit s Krišnou a rozvinout s Ním 
osobní vztah. Jinými slovy, pokud děti zlobí, 
neměli bychom je trestat tím, že je přiměje-
me zpívat kola navíc. Podobně bychom jim 
neměli koly navíc hrozit: „Pokud tohle neu-
děláš, budeš muset zpívat kolo navíc.“

Prabhupáda ale každopádně chtěl, aby 
byly děti ke zpívání džapy povzbuzovány. 
Jednou se rozzlobil, když nebylo malým 
dětem dovoleno používat džapamálu při 
zpívání, protože se k ní chovali neuctivě: 

„Právě jsem byl informován svým služeb-
níkem Šrutakírtim, že se mladým dětem 
do věku dvanácti let nedovoluje používat 
jejich růžence při zpívání. Taková politika 
není správná. Proč se udělala tato změna? 
Já jsem nikdy neřekl, že by své korálky ne-
měly používat. Je to naše práce. Musí být 
naučeny, jak své růžence respektovat. Jak 
se to ale můžou naučit jinak než tím, že je 
budou používat?“ (dopis Jadunandanovi 
dásovi, 14. května 1975)

Jedním dobrým způsobem, jak povzbu-
dit děti ke zpívání, je umožnit jim zúčast-
nit se džapa-setkání s přáteli. Ve městě 
Boise se oddaní každé Ékádaší scházejí, 
aby společně jednu hodinu zpívali džapu 
a poté uctili prasádam. Taková setkání 
jsou podporou ve zpívání dokonce i pro 

malé děti, protože je zde přátelská, intimní 
atmosféra a můžou vidět i další děti zpívat.

Podobně každý rok 1. ledna slavíme 
„Džapaton“, kdy se všichni oddaní a členo-
vé společnosti scházejí, aby začali nový rok 
zpíváním tolika kol, kolik je jen možné. 
Náš první novoroční Džapaton festival 
jsme pořádali v roce 1998 pro duchovní 
prospěch obyvatel naší komunity. V prv-
ních letech bylo naším cílem zazpívat tolik 
svatých jmen, kolik bylo lidí ve městě 
Boise, ale postupně jsme náš cíl zvedli na 
populaci státu Idaho. V roce 2010 něco 
kolem osmdesáti účastníků, z nichž dvacet 
byly děti, zazpívalo přes 1 500 kol – 2,5 
milionu jmen – což dalece přesáhlo náš 
cíl 1,25 milionu jmen. Jedenáctiletý Šjám 
zazpíval šedesát kol, z dalších dětí Sarah 
třicet pět, Angela třicet a Vrinda dvacet 
pět kol. Pro některé děti je Džapaton jejich 
první zkušeností s džapou a po této udá-
losti začnou zpívat pravidelně.

Během posledních pěti let tuto myšlen-
ku převzalo několik dalších chrámů a po-
řádají své vlastní novoroční Džapatony. 
Atmosféra na nich je velmi sladká a každý 
tak začne nový rok s pocitem povzbuzení.

Jedné rodině na Mauríciu, která doma 
vzdělává své dva syny – třináctiletého Kár-
tika a desetiletého Uddhavu, se úspěšně 
povedlo zavést Džapaton doma. Každé 
Ékádaší členové rodiny vstávají v půl třetí 
ráno a začnou zpívat džapu, s čímž pokra-
čují až do půl třetí odpoledne, s přestáv-
kami na mangala árati a prasádam. Když 
rodiče začali s tímto programem poprvé, 
váhali budit děti takhle brzy, ale děti na 
tom trvaly, takže příští Ékádaší zpívali 
všichni společně. Kártik a Uddhava zazpí-
vali každý čtyřicet osm kol a jejich rodiče 
každý šedesát čtyři kol. Potěšení úspěchem 
zpívání džapy jako rodina teď otevřeli svůj 
dům i pro ostatní oddané, aby mohli přijít 
a zpívat s nimi.

Malé děti, které jsou povzbuzovány pozi-
tivním způsobem, se naučí zpívat džapu na-
podobováním dospělých kolem sebe. Ačko-
liv mohou začínat pomalu, jakmile jednou 
dosáhnou věku dvanácti nebo třinácti let, 
navýší počet svých kol a začnou přemýšlet 
o přijetí zasvěcení od duchovního učitele. 
Pro naše děti je užitečné, aby získaly úto-
čiště u svého duchovního učitele dříve, než 
poprvé začnou žít mimo domov.

Nejdůležitějším principem při zpívání, 
nadřazeným i pravidlům a regulacím pro 
čisté zpívání, je přistupovat ke Krišnovi 
s láskou a oddaností. Pokud nám tato pod-
stata zpívání unikne, stanou se pravidla 
přítěží. Jako rodiče bychom svým dětem 
měli dávat bezpodmínečnou lásku a poté 
je povzbuzovat, aby ony tuto lásku dávaly 
Krišnovi. Takovým způsobem z nich vy-
rostou silní oddaní, kteří jsou fi xovaní ve 
svém vztahu se svatým jménem. ❧
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Nrisinha Čaturdaší – vzduch voní 
rozkvetlými šeříky, jaro se pomalu 
přelamuje do léta a já ště stím bez 
sebe pozoruji šumavské hvozdy, 
kterými se řítíme kosmickou 
rychlostí na Simháčalam. Těším 
se na uhrančivý pohled Pána 
Nrisinhadéva, kírtany Gurua 
Mahárádže, společnost vznešených 
a mému srdci tolik drahých 
oddaných a především na úžasnou 
Narahari déví dásí, královnu 
Nrisinhadévovy kuchyně.

Festivalové mahá vaření
Vyskakuji z auta, a jen co bouchnu taš-

kou a spacákem o zem v místě, kde budu 
spát, běžím do kuchyně. Před ní stojí Na-
rahari mátádží a řeší s jedním oddaným, 
jestli je dost prasádam pro ty, kteří nemo-
hou držet půst.

Čekám, až se spolu domluví, nechci rušit, 
ale ona mě hned zahlédne a začne se smát. 

„Konečně, už jsem na tebe myslela, kde jsi?“ 

„Jak ti mohu sloužit?“ ptám se. „Přijď do 
kuchyně.“ „Kdy?“ „Teď hned.“

Je něco málo před osmou ranní a já se 
jdu převléknout do kuchyňského sárí a to 
festivalové odkládám stranou stejně jako 
každé Nrisinha Čaturdaší posledních ně-
kolik let.

Kouzlení nad plotnou
Začínám s koft ami – budou řepné, zelné, 

brokolicové, květákové, mrkvové a bram-
borové. V řepných je sezam, v mrkvových 
slunečnice, v bramborácích majoránka, 
tak jak má být. Pomáhají mi Mandžuláli 
déví dásí a bhaktin Xénie z české játry 
a Lílámrita déví dásí z německé. Lílámrita 
připravuje saláty, Abhaja Prada déví dásí 
jako vždy sladkosti všeho druhu a Na-
rahari déví dásí osmažuje různé krekry, 
puríčka a fafrdy. Již několik let je sestava 
v kuchyni téměř totožná.

Jedna indická mátádží, která přijela až 
z Nové Dváraky v Los Angeles, připra-
vuje khándvi a náplň do samós. Mátádží 
z Chorvatska dělá roztodivná čatní a různé 
raw dresingy – třeba z mandlí.

Přichází pro mě Kamala Maňdžarí déví 
dásí, ať jdu na abhišék. Jsem příliš připou-
taná ke všem svým mističkám a hrnečkům, 
až se mi paradoxně ani nechce odcházet. 
Vždyť přeci vařím. Ale samozřejmě jdu. 
Moc ráda a s vděčností, že si na mě vzpo-
mněla. Vždycky se mě snaží zachránit. Už 
posledních dvacet let, co se známe ještě ze 
starého chrámu na Zličíně.

Po příchodu do púdžárí a po velkém 
áčmanu si mě vybírá do dvojice Dévakí 
mátádží, ať s ní jdu polévat. Zdá se mi to 
jako sen a myslím na svoji milou bhaktin 
Káťu, které by se to určitě moc líbilo.

Poléváme Pána Nrisinhadéva a Šrí Pra-
hláda hustou mangovou šťávou. Začínáme 
od nohou a pak je skrápíme po hlavě, po 
rukou, po lastuře, po dhótí. Stojím jen 
kousek od Božstva a připadám si jako 
v nějakém fantastickém příběhu. Jen mi-
lostí Šríly Prabhupády a Gurua Mahárádže 
se mohlo stát něco takového, že tady a teď 
můžu být tak blízko Nejvyššího Pána.

Hned potom běžím zase do kuchyně. 
Mám v hlavě příliš plánů a receptů a času 
je tak málo:). Do kuchyně přibyl další tra-

Zamilovávat se 

do Krišny...
Abhišék – kultura duchovního světaAbhišék – kultura duchovního světa

Milostivý úder kyjemMilostivý úder kyjem
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diční kuchař narozenin Páně Nrisinhadévy 
– náš Šjámánanda prabhu. S ledovým kli-
dem a rozvahou připravuje dály a několik 
velice přitažlivě vyhlížejícíh sabdžích.

Sibiřsko-česká Náma Prijá déví dásí 
vykouzlí nádherné panýrové sabdží, něko-
likero krásných rýží a vůbec poprvé zkusí 
jablečné čatní. Bhakta Michal – záchranář 

– dělá saláty a nápoje a pomáhá ostatním 
ve vaření mytím nádobí.

Po koft ách začínám se samósami. Mám 
indickou náplň od té mátádží a dělám 
ještě špenátovou s panýrem a pizza náplň. 
Pak ještě pár sabdží a pomazánky z cizrny 
a z panýru.

Mističky s preparacemi se pomalu vrší 
a čas běží jako splašený. Mám pocit, že 
jsem ještě ani pomalu nezačala, a už jdeme 
do fi nále. Na závěr ještě ukoulí pár slad-
kostí Gour Kírtan prabhu a máme něco 
kolem 150 preparací.

Oddaní mezitím po abhišku odjeli na 
harinám do Pasova a vrátili se zpět, pro-
nesli Pána Nrisinhadéva v narozeninovém 
procesí okolo chrámu, zpívali hodiny 
v kírtanu a naslouchali moudrým slovům 
čistých oddaných.

Já viděla jen hořák sporáku, zeleninu, 
koření, ghí a lotosu podobnou tvář Nara-
hari déví dásí plující s transcendentálním 
výrazem nad dýmícími pokličkami.

Hostina snů
Když jsme dovařili, přesunula jsem se 

do chrámové místnosti. Zhlédla jsem pře-
krásně vyzdobeného Pána Nrisinhadéva, 
pozdravila se s pár oddanými, a odešla na 
zbývající džapu. Bylo jí ještě dost a chtěla 
jsem stihnout hostinu. V blaženém roz-
položení jsem zpívala Hare Krišna mahá 
mantru a obcházela chrám. Odolala jsem 
obrovskému nutkání podlehnout pokušení 
a jít se podívat na tanec a na divadlo, když 
jsem slyšela okny ven dramatickou hudbu. 
Do chrámu jsem se vydala, zase až když 
jsem dočentovala. Právě zpíval Guru Ma-
hárádž. Věděla jsem, že jsem nic nepropás-
la. Krišna vše dokonale zaranžoval.

Hostina z rukou Líly Purušóttamy 
prabhua pak byla famózní. Byl to 
zosobněný nektar završený obrovitánským 
slaďounkým dortem.

Seděla jsem s Pušpa Prijou déví dásí 
a naslouchala jejímu opěvování našeho 
duchovního mistra a naší duchovní sestry 
Šaila Vásiní déví dásí, kterou jsem měla to 
ště stí letos ve Vrindávanu navštívit. To se 
mi moc líbilo! Náš duchovní bratr a Nri-
sinhadévův púdžárí Kripa Pála prabhu se 
pak s námi začal dělit o protekční kousky 
mahá prasádam. „To je to moje sabdží,“ 
rozzářila se Náma Prija sedící opodál. „To-
lik jsem si přála ho ochutnat.“ Jistě ne ná-
hodou nás všechny takto Krišna propojil 
a splnil nám i ta nejnepatrnější přání. To 

sabdží chutnalo ještě lépe, než jsem si do-
vedla představit.

Po hostině se chystám rychle na kutě. 
Zítra mě totiž čeká zatím asi největší 
dobrodružství mého života. Začínáme 
už ve tři ráno a samozřejmě kde jinde 
než v kuchyni.

Sandéšové šaty
Bojím se, že po vydatné hostině zaspím, 

a tak se budím už ve 2:20. Raději vylézám 
a doufám v pár koleček džapy v kvalitě 
dobra před vším tím, co mě dnes čeká.

Kuchyň je tichá a nerezově klidná. Pro-
cházím se a zpívám: Hare Krišna, Hare 
Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare 
Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare 
Hare. Vše je příznivé a blažené. Přichází 
Abhaja Prada déví dásí. Dnes žije se svým 

manželem Kišóra Kišórem prabhuem ve 
Wroclavi, ale s německou farmou je důvěr-
ně spjatá již přes 30 let.

Jak v akčním fi lmu svařujeme 30 litrů 
mléka, které vysráží na dokonalý panýr, 
a jen co ho trošku prolisujeme, mixujeme 
ho na základní sandéšovou hmotu, do kte-
ré dáváme po částech nejrůznější barvy. Za 
chvíli máme před sebou už docela pěknou 
duhovou paletu. Pomalu mi začíná dochá-
zet, co přijde teď.

„Až se zavřou Božstva před Tulasí árati, 
musíme už být nahoře a začít,“ připomíná 
mi, abych trošku zrychlila. Ještě že přišla 
Lílámrita mátádží, jen taktak jsme to stihly. 
Přichází má duchovní sestra Rasikarání 
déví dásí, bereme všechny ty různobarev-
né sandéše, burfi  a marcipánové kytičky 
a lístečky a jdeme do púdžárí.

Slad´ounké šaty z panýruSlad´ounké šaty z panýru
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Jako ve snách si dělám velký áčman 
a vstupuji znovu přímo k Pánu Nrisin-
hadévovi. Teď jsou závěsy zavřené, je nás 
tam jen pár oddaných a On, Nejvyšší Pán. 
Úplně cítím tu těžkou a žhnoucí vibraci 
emanující z Jeho těla. Nemohu tomu uvě-
řit, a přitom je to tak skutečné. Začínáme 
s burfi  v tělové barvě, které Mu připlá-
cáváme přímo na ruce, ramena, nohy. 
Někdy musím i trošku přitlačit, aby se 
sladkost neodlepovala. Vše velice jemným 
hlasem diriguje Abhaja Prada déví dásí za 
pomoci Sučitry déví dásí. Sandéšem v dal-
ších barvách zdobíme dhótí, lasturu, Nri-
sinhadévův knír či Jeho a Prahládův tilak. 
Už jsou pryč skoro tři hodiny, a překrásné 
černé múrti pokrývají různobarevné 
vrstvy panýru s cukrem, které ještě dola-
ďujeme marcipánovými ozdobami. Cítím 
chvění okolo žaludku. Tomuhle se zatím 
nic nevyrovná!

Ještě obrovské girlandy a jdu se podívat 
zvenku. Přistavuji si židli a zírám. Waw!! 
Něco neskutečného. Přichází Abhaja Pra-
da, seskakuji ze židle a nechávám ji, ať se 
také pokochá. Je šťastná....

Oběd na rozloučenou
Já jsem také šťastná, ale raději odcházím 

– ještě jsem Narahari slíbila, že dnes uva-
řím oběd pro Pána Nrisinhadéva a Jeho 
drahého oddaného Šrí Prahláda. Něco 
málo odčentuji, ale vím, že to není (ales-
poň pro mě) jednoduché, tak se do toho 
chvíli před devátou dávám.

Úžasného Narahariho pomocníka 
bhaktu Attilu vystřídal další zářivý od-
daný – bhakta Georgei. Udělá nápoj 

– banánové lasí, nachystá mi již hotovou 
sladkost od Narahari mátádží a vyválí do-
konale kulaté čapátí.

Nezdolná Lílámrita mátádží udělá salát 
– z okurky, papriky, řepy a oliv s dýňovým 
olejem posypaným praženým sezamem.

Dělám dál se smaženým lilkem a rajčaty, 
bělostnou rýži basmati, jedno sabdží je 

restované zelí se smaženými kostičkami 
panýru a tučnou smetanou a druhé z va-
řené cizrny, smažené papriky a smažené 
brokolice a zakysané smetany. K tomu 
jablečné čatní s rozinkami a lilkové pakory. 
Přestože jsem měla tolik pomocníků, čas 
mi proklouzl mezi prsty, ani jsem nevěděla 
jak. Když se mě po půl dvanácté Narahari 
mátádží ptala, jak to vidím, řekla jsem: 

„Mohla bys prosím tě udělat čapátí?“ Ne-
dovedla jsem si představit, jak zároveň 
smažím pakory a zároveň peču a nafukuji 
nad plamenem čapátí. Moje zlatá učitelka 
vaření se na mě usmála a řekla: „To můžeš 
udělat ty.“ Ach jo. Vím, že má pravdu.

Jedna indická mátádží, která po třiceti 
letech ve Vídni coby zdravotní sestra tráví 
podzim svého života ve Vrindávanu, se 
nabídla, že to klidně udělá, že to není pro-
blém. Moc se mi to nezdá, Narahari má 
svůj speciální styl. Je ale natolik přesvěd-
čivá, že se odevzdávám situaci. Musím jí 
všechno připravit, nanosit, vše potřebuje 
teď hned, kde je ten pomocník a kdy to vy-
válí? Propadám poněkud nervozitě. Měla 
jsem nasmažit pakory a pak péct čapátí 

– stihla bych to. Naraharina mistrovská dis-
ciplína – opékání sedmi čapátích najednou 

– opravdu není pro každého. 
Mátádží se moc nedaří, čapátí se jí 

připalují a já poněkud bublám nad svou 
karhají s rozpáleným ghí. „Pane Bože, co 
teď?“ Úplně nadskakuji. Jako anděl z ne-
bes se objevuje Narahari mátádží. Bere si 
od oné indické mátádží s neodolatelným 
úsměvem kleště na čapátí, sedá si k mega-
pánvi a za příjemného brebentění zřejmě 

Št´astní a krásní oddaní zpívali a tančiliŠt´astní a krásní oddaní zpívali a tančili

Harér náma éva kévalam...Harér náma éva kévalam...
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v gudžaratí obrací čapátí, dává nad pla-
men a ony se jí krásně nafukují. Mátádží 
z Vrindávanu je potírá máslem a je evi-
dentně v extázi.

„Uf!“ ulevuji si. Přichází púdžárí, nanda-
vá všech deset chodů a odchází. Narahari 
mátádží mi moc děkuje. I za včerejšek. 
Jsem moc ráda. „Jen to bylo tuze krátké,“ 
říkám. „Tak tu ještě můžeš chvíli sedět 
a čentovat,“ směje se. „A dívat se na tebe,“ 
povídám. „A dívat se na mě...“

Góvinda
Po dvou kolečkách si jdu sbalit, jedeme 

hned po prasádam. Připravuji si dárečky 
pro Narahari, které jsem jí ještě nestihla 
dát. Začali jsme s novým projektem vaření 
a rozdávání prasádam, tak jsem chtěla, aby 
ochutnala čidvu, kterou dělám – z pšenič-
né a potom z cizrnové mouky.

Jen vyjdu ze dveří, vidím ji, jak sedí na 
lavičce a povídá si s manželským párem ve 
středních letech. Sedám si k ní a čekám, až 
si dopovídají. Bere mě za ruku a dál mluví 
o kázání, o Prabhupádovi, o svatém jméně. 
Když za manželským párem přijde nějaký 
další oddaný a spustí na ně něco německy, 
podávám Narahari oba modely čidvy. Je 
na nich velice roztomilý obrázek Krišny 
od bhaktin Kláry Winterové. 

Líbí se jí to a usmívá se. Říkám jí o na-
šem projektu, ona pokyvuje hlavou a pak 
říká: „Rozdávání prasádam je vůbec ze 
všeho nejdůležitější.“ Teď se usmívám 
i já a dívám se, jak k nám po jejích slo-
vech okamžitě natočila hlavu ona mátád-
ží, se kterou si předtím povídala. Začala 
horlivě pokyvovat hlavou. „Tak s tím 
musí souhlasit každý,“ říkám si. Ale ne-
vím, o čem mluvím.

Ona mátádží, Šjámala déví dásí, spolu 
se svým manželem vyrábějí pod značkou 
Góvinda již přes 25 let prasádam, které 
rozdávají do zdravých výživ po celém Ně-

mecku. Čidva se jim líbí, chtějí nějak spo-
lupracovat. Jsem v klidu, ale pak její man-
žel přináší katalog jejich výrobků. Něco 
TAK dobrého jako ten jejich katalog – ať 
už z hlediska nabídky, sortimentu, obalů, 
zaměření na raw a vegany, nebo grafi ckého 
hlediska – jsem ještě nikdy neviděla. Zí-
rám nad Krišnovým dokonalým řízením. 
Přesně něco takového mě právě teď velice 
zajímá. Uvidíme, co bude dál

A ještě něco na závěr
Ty dva velice intenzivní dny byly jak 

neuvěřitelný kraťoulinký záblesk duchovní 
energie a nepochopitelných zázraků Pána 
Nrisinhadéva. Před odjezdem mi pak Nej-
vyšší Pán dal docela jednoduchou realizaci, 
která zas až tak ezoterická nebyla, ale přes-
to si ji budu moc dobře pamatovat.

Když jsem se na konci prvního dne 

konečně dostala z kuchyně, postrádala 
jsem boty. Půjčila jsem si na drzovku boty 
někoho jiného a tak jsem to dělala na těch 
pár kroků mimo kuchyň celé dva dny. Pro-
hledala jsem všechna možná místa, kde by 
mé boty mohly být, ale marně. Pokaždé 
jsem skočila do prvních velikostí sedících 

bot, které byly poblíž, a v duchu jsem har-
tusila, kde že ty MOJE boty mohou být.

Těsně před odjezdem jsem si vzala ta-
kové hodně laciné boty od Vietnamců, že 
v nich pojedu domů. „Tak! Udělám to!“ ka-
sala jsem se. Došla jsem si pro tašku, dala 
si ji na lavičku a cítila v srdci velkou ne-
spokojenost. „Ty boty, co se chystáš ukrást, 
určitě nejsou toho, kdo si vzal ty TVOJE 
boty,“ jako bych slyšela hlas v nitru. Ne-
rada se vracím k botníku. Rozhodla jsem 
se, že pojedu bosa. Jedu autem, o nic nejde. 

„Buď hodná holka,“ domlouvám si. Vracím 
boty na své místo, podívám se naposledy 
pod lavici, jestli tam náhodou nejsou ty 
moje ztracené birky, a hle, jsou! Rázem 
jsem pochopila. Jsou různé zkoušky a ně-
kterými často neprojdu, ale tentokrát, mi-
lostí Krišny, jsem se rozhodla správně.

Jdu ještě na poslední daršan, loučím se 

s Pánem Nrisinhadévem a už teď se těším 
na naše další setkání. Myslím, že to bude 
na Nrisinha Čaturdaší, asi to bude v ku-
chyni a tuším, koho všeho tam jako každý 
rok potkám.

Za všechno Ti nastotisíckrát děkuji, 
ó překrásný Krišno... ❧

„S úctou se klaním Pánu Nrisinhadévovi, zdroji veškeré síly. Ó můj 
Pane, který máš drápy a zuby jako blesky, znič laskavě naše démonské 
touhy po plodonosném jednání. Prosím, zjev se v našich srdcích 
a zažeň naši nevědomost, abychom se Tvou milostí mohli zbavit 
strachu v boji o přežití v tomto hmotném světě.
Kéž je celý vesmír šťastný a kéž se všechny zlé osoby upokojí. Kéž 
všechny živé bytosti dosáhnou klidu praktikováním bhakti jógy, neboť 
když přijmou oddanou službu, budou myslet na dobro ostatních. 
Zaměstnejme se proto všichni službou Pánu Šrí Krišnovi, nejvyšší 
transcendenci, a buďme vždy pohroužení v myšlenkách na Něho.“

Šrímad Bhágavatam 5.18.8-9

Prahlád Nrisinha prabhu opět u svého drahého PánaPrahlád Nrisinha prabhu opět u svého drahého Pána

Chrámová kuchyň je jako střed vesmíruChrámová kuchyň je jako střed vesmíru



INGREDIENCE:
6 ks  zralých banánů
200 g  strouhaného kokosu
ovoce dle chuti – borůvky, maliny, 
jahody, kiwi, mango atd.
1 pl  karobu na posypání

BANÁNOVÝ
SYROVÝ
DORTR

A
W

Recept poskytla
Džaj Rádhiká 

déví dásí

POSTUP:
Na dno dortové formy naskládáme na 
kolečka nakrájené 2 banány. Potom 
rozmixujeme 4 banány a 200 g koko-
su. Polovinu hmoty dáme na banány 
a pak přidáme ovoce, které jsme si 
zvolili. Zbylou hmotu dáme na ovoce 
a vše pořádně zatlačíme. Dort posy-
peme karobem a s láskou nabídneme 
Krišnovi.
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