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Haré Kršna drazí oddaní 
a příznivci vědomí Kršny,

držíte v ruce čtvrté číslo letošního 
ročníku časopisu, které jsme věno-
vali letním vaišnavským festivalům. 
V těchto slunečných dnech se toho 
vždy děje opravdu hodně a každý má 
příležitost zúčastnit se aspoň jedno-
ho z festivalů, užít si duchovní atmo-
sféry, prakticky pomoci s přípravou 
a podílet se na rozšiřování milosti 
Pána Čaitanji. V tomto čísle vám při-

nášíme ohlasy těch, jenž strávili ně-
kolik volných dnů na Padajátře. Také 
se dozvíte, jak k nám do Čech přijel 
Pán Džagannáth, Balarám a Subhad-
ra, kteří nás teď budou obdařovat svý-
mi překrásnými úsměvy na různých 
festivalech a svátcích. Také se může-
te ponořit do královských zábav Šrí 
Kršny, Dvárakadíši a přečíst si něco 
poučného o uctívání Božstev. Hare 
Kršna..

Za redakci časopisu 
Divja Kišorí dd.
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Členové Mezinárodní společ-
nosti pro vědomí Krišny dostávají 
jména Pána Krišny nebo Jeho od-
daných ve spojení se slovem dás 
(ženy dásí), což znamená „služeb-
ník“. Například jméno Krišna dás 
znamená „služebník Krišny “. 
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Adžitánanda dás  seriál

Poetický
Šríla Prabhupáda byl 

poetický, nejen doslo-
va, jak dosvědčují jeho 
nádherné básně, ve kte-
rých oslavoval svého du-
chovního učitele a Pána 
Krišnu, ale každým ry-
sem své osobnosti. To, 
jak se pohyboval, chodil, 
mluvil, zpíval, usmíval 
se, tančil a prováděl 
uctívání, ohromovalo 
přirozeným poetickým 
půvabem, příznačným 
pro čistého oddaného 
Pána Krišny, který je 
podobný labuti. 

Proto ty citlivé duše, 
které se vydaly na pouť 
za dokonalostí při hle-
dání dokonalé pravdy 
a krásy, nalezly v setká-
ní se Šrílou Prabhupá-
dou konec svého puto-
vání a šťastně odevzdaly 
všechny své světské sna-
hy, aby se mohly zapojit 

do jeho služby. Tak silně působila 
přitažlivost poetické povahy Šrí-
ly Prabhupády, která se zázračně 
projevovala díky jeho vrcholné 
úrovni vědomí Krišny.

Rozumný
Živá bytost podléhá v tomto 

materiálním světě šílenství pod 
vlivem máji (iluze). Přestože ve 
skutečnosti je věčnou duchovní 
jiskrou a nedílnou součástí Kriš-
ny, ve svém poblouznění se vnímá 

jako hmotné tělo, zapo-
míná na své důvěrné 
spojení s Pánem a ne-
dokáže rozpoznat, že 
všechno kolem pramení 
z Absolutní Pravdy. 

Šríla Prabhupáda ni-
kdy takovému klamu 
nepodléhal, jak dosvěd-
čuje jeho čistá oddaná 
služba. Vzhledem ke své 
přirozené pokoře nikdy 
nedával své vyšší posta-
vení najevo, ale jednou, 
když na něj jeho žáci 
naléhali, aby jim o tom 
něco prozradil, skrom-
ně odpověděl: „V žád-
ném okamžiku svého ži-
vota jsem nezapomínal 
na Krišnu.“ To, jak měl 
Šríla Prabhupáda stá-
le Krišnu na paměti, je 
zářivým příkladem du-
ševního zdraví, a svojí 
věrnou službou se i my 
brzy osvobodíme z naší 
hmotné iluze. 

Nádherné transcendentální vlastnosti

Šríly Prabhupády
Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivédánta Svámí 
Prabhupáda, který úspěšně šířil poselství Pána 
Krišny po celém světě, nebyl pouhá obyčejná 
podmíněná duše, ovládaná krutými zákony 
hmotného světa. I když se sám považoval za 
zcela bezvýznamného, je při pečlivém studiu jeho 
života zřejmé, že dokonale ztělesňoval dvacet šest 
vlastností čistého oddaného Krišny, jak je popisuje 
Šrí Čaitanja-čaritámrita.
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Jedna z mnoha inkarnací Nej-
vyššího Pána, tedy osobních po-
dob, ve kterých se na různých 
místech v tomto světě zjevuje, se 
nazývá Árča Vigraha. 

Ačkoliv Boha není možné vní-

mat našimi hmotnými nedoko-
nalými smysly, Jeho podobu Árčá, 
chrámová Božstva, může vidět 
úplně každý, dokonce i zvíře. Pán 
je milostivý a přeje si maximálně 
pomoci všem živým bytostem 
v jejich snažení 
na cestě sebe-
realizací. Lidé 
si přejí porozu-
mět Bohu, chtě-
jí vědět, jaké 
má vlastnosti, 
jaký je a jak 
vlastně vypadá. 
Pán vyslovil 
obsáhlé védské 
poznání a také 
popsal sebe sa-
motného. 

Podle poky-
nů písem tak 
mohou lidé 
zhotovit podo-
by Božstev a po 
jejich instalaci 
v chrámu začít 
s Jejich uctíváním. Tak se naskýtá 
jedinečná možnost sloužit osobně 

Bohu. Ovšem, jsme nedokonalí, 
děláme mnoho chyb, naše mysl je 
plná nečistých myšlenek a vlastně 
ani nevíme jak se k Bohu vzta-
hovat. Chceme-li být úspěšní ve 
službě Božstvům, je třeba se vše-

mu naučit od duchovního mistra, 
který nás v naší službě povede 
a zasvětí nás do všeho, co je třeba 
dělat, abychom plně rozvinuli náš 
zapomenutý vztah k Bohu. To je 
důvod Pánova zjevení v podobě 

Božstev. Jakoby přišel mezi nás 
a řekl: „Hle, zde jsem, takto vy-

p a d á m 
a nabí-
zím vám Svůj vztah. Prosím berte, 
budete šťastní a na konci života 
můžete jít za Mnou do Mé du-
chovní říše.“

Chrám, ve kterém jsou Božstva 
uctívána, je replikou Pánova dhá-
mu, duchovního světa. Je jistě vel-
kým štěstím bydlet někde poblíž 
(duchovního světa) a každý den 
chodit Božstva navštěvovat a mít 

možnost Jim ve 
společnosti od-
daných sloužit, 
ať už zpěvem 
a tancem, nebo 
třeba uklíze-
ním či vařením. 

Ve vaišnav-
ské kultuře je 
zvykem stavět 
města i ves-
nice takovým 
způsobem, aby 
celá struktura 
komunity plně 
vyhovovala je-
dinému zámě-
ru: potěšit Bož-
stva. Čím více 
oddaných žije 
v okolí chrámu, 

tedy čím více je těch, kteří dychtí 
po službě Božstvům, tím více je 

Věčná kultura duše
Samskáry aneb význam vaišnavských obřadů

Džagannáth Purí - chrám je centrem vaišnavských měst a vesnicí

Dharmí dásseriál
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i zapotřebí těch, kteří se starají 
o potřeby těchto oddaných. Or-
ganizace, zdravotnictví, školství, 
obchody se životními nutnostmi 
jako je jídlo a oblečení, farmy, to 
vše je zapotřebí k životu takové 
vaišnavské komunity. Centrem 
je služba chrámovým Božstvům 
a vše ostatní slouží tomuto ideálu. 

Snad by se mohlo zdát, že služ-
ba Božstvům je pouze to, co pro 
Ně vykonáme v chrámu. Prav-
dou však je, že cokoliv děláme, 
můžeme to dělat pro potěšení 
Božstev, bez ohledu na to kde 
jsme. Božstva přijímají veškerou 
naši oddanou službu. Můžeme 
být na druhé straně planety, nebo 
i vesmíru, a když budeme zpí-
vat Haré Krišna, rozdávat knihy 
o vědomí Krišny, nebo jen mys-
let na Božstva, Oni, jelikož Jejich 
vědomí je všeprostupující, budou 
přijímat naši službu. Například 
obyvatelé měst Džagannáth Purí 
nebo Majápuru každý den ráno 
přijdou všichni do chrámu svého 
Pána Džagannátha, nebo Rádhy 
a Mádhavy, pokloní se, přednesou 
své modlitby a potom jdou dělat 

svou každodenní práci. Někteří 
zůstanou v chrámu a starají se 
o osobní pohodlí Božstev a Jejich 
hostů (návštěvníků chrámu), za-
tímco ostatní odcházejí na různá 
jiná místa v okolí, aby vykonávali 
svá denní zaměstnání, která jsou 
nezbytná pro chod a udržování 
celé komunity nebo města. Každý 
ví, že celé město patří Božstvům 
a všichni jeho obyvatelé jsou slu-

žebníci Božstev. To je nálada, ja-
kou lze vidět v duchovním světě 
a také mezi vaišnavy v tomto svě-
tě.

Můžeme se nyní podívat, jak 
Božstvům slouží pudžárí v chrá-
mu, protože tím se nám otevře 
i pohled na osobní život Božstev. 

Každý den vstávají kněží, 
pudžárí, brzy ráno, aby se ještě 
předtím, než začnou se svou služ-
bou, stihli náležitě připravit. Při 
vstávání a koupání zpívají svatá 
jména Krišny a další mantry pro 

Šríla Prabhupáda osobně instaloval mnoho Božstev

Překrásná Božstva Rádha Mádhavy a osmi sakhí v Majápuru
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očištění mysli a vědomí. Obzvláš-
tě kněží musí dbát na osobní čis-
totu, neboť se budou při své služ-
bě přímo dotýkat Božstev.

Pudžárí vzbudí Božstva a na-
bídne Jim předměty pro čištění 
zubů a jazyka. Dá Jim něco malé-
ho k snědku a poté Je uctívá spolu 
s ostatními oddanými obřadem 
Mangala Árati, obětováním příz-
nivých předmětů, zpěvem a tan-
cem. Po obřadu jsou Božstva 
vykoupána, převléknuta, ozdo-
bena a uctívána a nechybí opět 
nějaké dobroty, obvykle sladkosti 

a ovoce. Když je 
vše připraveno 
a Božstva do-
stanou čerstvé 
květinové gir-
landy, otevře se 
oltářová opona 
a všichni oddaní 
přivítají za zpěvu 
védských hym-
nů Nejvyššího 
Pána do nového 
dne. Znovu se 
zpívá a tancuje 
a pudžárí obětuje 

Árati. Po nějaké době přinese Bož-
stvům snídani a obětuje vonné ty-
činky a květiny. Od té chvíle až do 
poledne dávají Božstva audienci. 
Pudžárí připraví vydatný oběd, 
který Božstvům v poledne předlo-
ží a po obřadu Bhoga Árati Je ulo-
ží do postelí k odpočinku. Když 
si Pán odpočine, přijde pudžárí, 
aby ho se zvonkem v ruce a se 
slovy chvály vzbudil. Přinese mu 
nějaké ovoce a sladkosti a potěší 
Ho nabídnutím vonných tyčinek 
a květin. K večeru je přichystána 
večeře, a když ji Božstva ochutna-
jí, pudžárí jako vždy po jídle obě-
tuje Árati. V některých chrámech 
je zvykem obětovat ještě jedno 
jídlo a Árati později večer, těsně 
předtím, než pudžárí Božstva 
převlékne do nočních šatů a uloží 
je k odpočinku. Vedle postelí Jim 
položí sladké rabrí nebo khír a po 
pár potěšujících slovech chvály 
poprosí Božstva, aby mu promi-
nula jeho přestupky a nadále mu 
umožňovala sloužit Jim. To je kaž-
dodenní služba pudžárích a kro-
mě toho ještě mají na starosti pří-
pravu velkolepých slavností, kdy 
jsou Božstva houpána na houpač-
kách, vezena na loďkách po vodě 
plné květin, nošena na nosítkách, 
tažena na vozech a různým jiným 

Abhišéka - neboli koupání Božstva (Bhaktivaibhava Svámí)

Slunečník pro Božstva
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způsobem uctívána při takových 
významných dnech, jako je Džan-
maštámí nebo Rathajátra. Ale jak 
by mohli pudžárí takto honosně 
uctívat Božstva bez spolupráce 
a podpory mnoha dalších od-
daných? To by bylo velmi těžké 
nebo i nemožné. Někteří oddaní 
připravují květinové girlandy, jiní 
vyrábějí ozdoby a nové šaty pro 
Božstva, další vaří nebo uklízí 
chrám. Je třeba těch, kteří se sta-
rají o organizaci dění v chrámu 
a také o fi nanční stránku uctívání 
Božstev. V mnoha chrámech v In-
dii je služba Božstvům rozdělena 
mezi různé rodiny. Někteří mají 
na starosti již zmiňované činnos-
ti a některé rodiny mají za úkol 
třebas jen vyrobit krásné velké 
slunečníky nebo nosítka, které se 

použijí při jednom 
z festivalů. Jsou 
také ti, kteří zasvě-
tili svůj život tanci, 
zpěvu nebo hudbě 
pro osobní požitek 
Božstev. Příkladem 
může být chrámový 
tanec Bharat Natjam 
anebo jednoduchý 
kírtan s velkou roz-
manitostí melodií, 
rytmů a hudebních 
nástrojů. Bylo by 
škoda nepodívat 
se blíže na všechny 
tyto aspekty vaiš-
navské kultury, kte-
ré spojuje jediný cíl, 
potěšení Božstev.

Oddaný vaří pro Kršnu (Kúrma dás)

Chrámový tanec Bharat Natjam (Rása Bihárí d.d.)
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Kterak Pán vesmíru 
do Čech přišel

Pokračuji ve svém neklidném 
pochůzkování po bytě. Zkouším 
džapovat, dělat něco užitečného, 
ale stále se mi hlavou honí to je-
diné: „Zvládnou to? Pustí Je? Pře-
ci Je musí pustit, vždyť sem kvůli 
tomu jedou...!“ 
Hodiny plynou, 
jako hlemýž-
di, ale přeci 
jen se čas líně 
sune kupředu. 
Najednou se 
ozve telefon. 
Hystericky ho 
zvedám: „Ma-
tádží, big pro-
blem,“ ozývá 
se Leošův hlas. 
V ten okamžik 
dostávám in-
farkt a snažím 
se, aby moje 
rozbušené srd-
ce nepřehlušilo 
další Leošova slova. Připravuji 
se na jobovky – auto havarovalo, 
chtějí milión za proclení, místo 
Džagannátha zabalili Durgu....tak 
už mluv!!!! Křičím v duchu.

„MÁME JE!!!“ ozve se pobaveně 
Leoš a já dostávám další infarkt.

„Panebože, to je nektar, to je 
nektar, jedu jedu....“ 

V tu chvíli už jsem se za běhu 
převlékala a hledala klíče od auta. 
Vtom se ozval znovu telefon: 

„Tady Český rozhlas Regina, moh-

la byste mi říct nějaké pozvání na 
váš festival Rathajátra?“ Teď ne, 
teď fakt ne, rychle se z rozhovoru 
vykrucuju a volám Trilókátmo-
vi Prabhuovi, aby se o to posta-
ral, protože já přeci musím jet!!! 

Už jsou tu, už Je máme. Už jsou 
TADY!!!!

Jestli ještě stále tápete, o kom je 
tento zvláštně dramatický příběh, 
pak vám prozradím, že takhle ně-
jak vypadal příjezd Božstev Dža-
gannátha, Baladévy a Subhadry, 
kteří 13. července majestátně 
projížděli ohromenou Prahou při 
první pražské Rathajátře. Ano, ta 
Božstva, která oddaní jen s vypě-
tím všech sil vytáhli na vůz a kte-
rá pak roztančila oddané a při-

měla k úsměvu 
i nechápající 
kolemjdoucí.

A jak se tu 
vlastně ocit-
li? Inu to vám 
bylo tak: Zhru-
ba před rokem, 
nebo možná 
ještě o kousíček 
déle, v době, 
kdy proběhla 
první Rathajá-
tra v Čechách, 
tedy její skrom-
ná, zato však 
nadmíru exta-
tická premiéra 
v Brně, usou-

dila skupinka oddaných podíle-
jících se na jejím uskutečnění, že 
by bylo pěkné mít pro tyto a po-
dobné akce větší Božstva. A sa-
mozřejmě koho jiného než právě 
Božstva Džagannátha, Baladévy 
a Subhadry, která jsou českým li-

Je pátek 11. července, od rána dusno, je skoro 
poledne a já chodím nervózně po pokoji. Beru do 
ruky telefon: „Tak co?“ Bhakta Leoš trochu unaveně 
odpovídá: „Ještě nic, ještě tu pořád sedím na celnici.“ 
Volám mu snad už potřetí, nemůžu to vydržet.

Džagannáth, Baladév a Subhadra přijíždějí na první pražskou Rathajátru

Vrindávan Prija déví dásíze zákulisí
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dičkám již téměř důvěrně známá 
díky festivalům, jako je Trutnov 
či Happy fest.

Myšlenka se ujala, a tak zbýva-
lo než ji realizovat. Bhakta Leoš 
se stal nadšeným hlavním vy-
slancem, který měl nejtěžší úkol 

– při svém pobytu v Indii zařídit 
v Džagannáth Purí vyrobení Bož-
stev žádané velikosti a postarat se 
také o jejich přepravu do Čech. 
Líla Purušóttam jakožto zkušený 
pokladník se ujal dalšího těžkého 
úkolu – shánění fi nancí, s čímž 
mu pomáhali i ostatní oddaní jako 

např. bhakta Jarek nebo Adhika-
dajá a postupně se díky sympatiím 
nejrůznějších oddaných podařilo 
shromáždit dostatečnou sumičku, 
která měla pokrýt výrobu i cestu. 
Všem moc děkujeme a Pán Dža-
gannáth má pro vás připraveno 
spoustu milosti, třeba i v podobě 
maháprasádam, kvůli kterému na 
zem sestupují i polobozi.

Naše představa byla, mít Bož-
stva, která budou cca 60 cm velká, 
aby byla snadněji vidět a mohla 
zároveň bez potíží putovat po 
nejrůznějších festivalech v České 
zemičce, včetně Rathajátry.

Vše se vyvíjelo slibně, po jistém 
pátrání našel Leoš v Džagannáth 
Purí mistra sthápatiho, který při-
slíbil Božstva vyrobit, i je opatřit 
sedmi ochrannými obaly z hed-
vábí a směsi minerálů a bylin, 
která by Božstva chránila před 
poškozením kvůli změnám vlh-
kosti hrozícím při převozu do 
evropského klimatu. Vymyšlena 
byla i strategie ohledně dopravy 

– Božstva si měli rozdělit ochotní 
oddaní, kteří obětovali své ná-
kupní chutě a svá kila věnovali 
Božstvům. Mezitím v Čechách 
pokračovala kampaň, která od-

Sthápati v Džagannáth Purí s čerstvě vyřezanými Božstvy

Extatické rozbalování Božstev
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dané informovala o tomto troufa-
lém počinu. 

Čas plynul, bhakta Leoš se 
v domluvený termín vrátil do 
Džagannáth Purí, aby vyzvedl slí-
bená Božstva – včetně malých ka-
menných verzí funkčních Božstev. 
Jaké však bylo jeho překvapení, 
když místo hotových, 60 centi-
metrových Božstev připravených 
k odvozu na něj koukali tři osm-
desátipěticentimetroví obříci bez 
známky obalů či malby. Tedy par-
don, dva obříci s 85 ti centimetry 
a jedna obryňka s „pouhými“ se-
dmdesáti pěti. Nedalo se nic dělat, 
Džagannáth je Pán vesmíru a ne-
můžeme Ho omezovat svými úz-
koprsými představami. Bude pro-
stě větší, smiřme se s tím. Rozjela 
se tedy další kampaň na shánění 
dalších prostředků, protože tako-
vá Božstva si už do letadla na klín 
nikdo vzít netroufal ani nemohl... 
K tomu přibyl fakt, že dokončení 
Božstev si vyžadovalo další měsíc 
a stihnout termín brněnské Ra-
thajátry zdálo se býti téměř ne-
možné. Nicméně jsme nezoufali, 
Božstva vypadala nádherně, ne-
dalo se couvnout, jen jsme dou-

fali, že dorazí v čas, v pořádku 
a budeme na to mít....

Opět uplynul nějaký čas, Bož-
stva byla zdárně dokončena a vy-
slána na svou 
pouť. Bh. Leoš 
nyní nemohl zno-
vu do Džaganná-
th Purí a musel 
se spolehnout na 
zbytky spoleh-
livosti, které se 
v Indii ještě dají 
nalézt a na to, že 
dorazí do Dillí, 
odkud se měli vy-
dat na další cestu. 
Starší ze sthápati-
jů byl mistr svého 
řemesla a čestný 
muž věrný své 
tradici, bohužel 
však neuměl ang-
licky. Jeho syn se 
sice uměl domlu-
vit anglicky, jeho 
kvality však již 
byly poznamená-
ny dobou, takže 
Božstva sice do-
razila v pořádku, 
nicméně kamen-

ná Božstvíčka chyběla, a šaty ob-
jednané k Božstvům byly krajně 
podměrečné...Ale vem to nešť, 
hlavně že Džaganáth je v pořád-
ku.

Bh. Leoš Božstva přebalil, za-
balil, vyřídil papíry a se zbytky 
důvěry a odhodlání v indickou 
schopnost něco spolehlivě zařídit 
vyslal „Svatou trojici“ přes oce-
án do stověžaté matičky Prahy, 
kde už někteří oddaní trnuli, zda 
Džagannáth dorazí aspoň na svou 
pražskou Rathajátru včas.

Všichni teď už víte, jak to do-
padlo. Na brněnskou Rathajátru 
to opravdu nestihli. Nicméně 
i tak byla vyvedená, i přes lehkou 
nepřízeň počasí a všední den, kte-
rý také ztenčil řady přítomných 
oddaných.

První milostivé pohledy a úsměvy Božstev po příjezdu do Čech

Oddaní instalují Pána Džagannátha na vůz
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A co Praha? Ani tam to nebylo 
tak jednoduché. Příjezd „našeho“ 
Džagannátha byl nejistý, doprav-
ní společnosti se předháněli ve 
schopnosti nevědět nic a začaly 
se hledat jiné alternativy. První 
Budapešť. Po nadějném a vstříc-
ném začátku se nakonec ukázalo, 
že tamní Božstva JBS nejsou o nic 
větší než Božstva JBS bh. Leoše, 
která se ukazují oddaným na růz-
ných festivalech i brněnské Ra-
thajátře. Další možnost – Berlín. 
Po opět nadějném začátku, kdy 
měla Božstva přislíbený odvoz 
z Berlína i zpátky, bylo vše jinak 
a zbyla tu vyhlídka na čtyři cesty 
mezi Prahou a Berlínem. Super.

To přeci není možné!!! Náš 
Džagannáth trčí někde v Ham-
burku a my nemáme koho pro-
vézt na voze půjčeném kvůli Ra-
thajátře až z Londýna?! Tak to ne! 

Bh. Leoš tedy začal bombardovat 
dopravce všetečnými otázkami, 
kdy jako přijede ta loď, a kdy se 
to vyloží, kdy naloží ty zásilky 
do auta, a kdy hodlají dorazit do 
Prahy, a kdy se uskuteční procle-
ní a postupně to i úřednický šiml 
nakonec vzdal a vymáčkl ze sebe 
pár nekonkrétních údajů. Zařídi-
ly se veškeré náležitosti potřeb-
né k proclení v Praze a rozhodli 
jsme se trochu zariskovat. Oby-
čejnou cestou by totiž Džagan-
náth dorazil tak týden s čakrou 
po Rathajátře, jak se říká. Jet do 
Hamburku a dožadovat se beden 
s Božstvy v přístavu se stovkami 
lodí a tisíci beden nákladu se také 
nezdálo jako ideální. Nabízela se 
jediná možnost. Zaplatit si expres 
dopravu (6700 Kč) a spolehnout 
se na sliby dopravců, že loď do-
razí v pondělí, že vyložená bude 

do středy, že naloží Božstva do 
auta ve čtvrtek, že dorazí do Pra-
hy v pátek a že je celníci proclí 
a vydají také ještě v pátek. Neby-
lo to malé riziko, nicméně kdyby 
to neklaplo, pořád se ještě mohly 
podniknout ony čtyři cesty mezi 
Berlínem a Prahou. Berlínské-
ho púdžárího jsme udržovali ve 
střehu beztak už celý týden a byl 
ochotný ještě vydržet. V záloze 
už byl připravený také bh. Mi-
chal, aby nasedl do svého rych-
lého vozu a přivezl Džagannátha 
z Berlína.

Tak jsme to riskli, říkali jsme 
si, že by nám to Džagannáth ne-
udělal, aby zůstal někde ve skladu 
nebo na dálnici, když tu má Ra-
thajátru. Vždyť vychází do ulic 
za svými oddanými, tak to pře-
ci musí vyjít!. Indulékha zatím 
rychle ušila pro Božstva šaty a vy-

Stovky lidí dostaly během pražské Rathajátry Džagannáthovu milost
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vrcholení příběhu už znáte. Pak 
už jen nastalo vzrušené rozbalo-
vání, které vidíte na fotografi ích 
a pak noční marathón při výrobě 
turbanů, kterého se kromě Indu-
lékhy zúčastnila také Ratnamála 
d.d. a pak už vrcholily mohutné 
přípravy na nedělní slávu a pak.....
Džagannátha Svámí najana-pa-
tha-gámí bhava tu mé! Džaganná-
th se konečně zjevil před rozzáře-
nými zraky svých oddaných, kteří 
Ho na nádherně ozdobeném voze 
táhli ulicemi užaslé a lehce ubre-

čené Prahy a hlavně do svých srd-
cí, která se v tom okamžiku jistě 
nelišila od Vrindávanu.

Vypadá to jako příběh se šťast-
ným koncem a také to tak v pod-
statě je, jen s tím rozdílem, že 
příběh teprve začíná. Džaganná-
th, Baladéva a Subhadra ze své 
sladké vůle dorazili k nám do 
České republiky a už cestou nutili 
své oddané k odevzdání a k tomu, 
aby vyvíjeli zvláštní úsilí, a všich-
ni, kdo byli u toho, mi jistě dají za 
pravdu, že to bylo hořko-sladké 
snažení, kterým si nás Džagan-
náth ještě pevněji omotal kolem 
prstu.

A přiznám se, že moje úzkost 
z toho, jestli Božstva dorazí včas, 
se změnila v úzkost, zda se o Ně 
nyní, když jsou tu, budeme schop-
ni postarat tak, jak Jim náleží.
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A zde bych vás všechny chtěla 
poprosit o pomoc. Je těžké zajistit 
péči o tato Božstva v několika od-
daných. Nehledě na to, že jejich 
doprava stála o mnoho více, než 
jsme předpokládali a stále ještě 
není plně uhrazena. Z plánova-
ných šedesáti cm bylo najednou 85 
a z 15 tisíc se stalo 46. Tímto tedy 
prosím všechny oddané o pomoc 
v jakékoliv formě a v současné 
chvíli úplně nejlépe v té fi nanční. 
Ať už v podobě jednorázového 
příspěvku – v jakékoliv výši, nebo 
v podobě pravidelných příspěvků 
(50–100 Kč), které pomohou za-
jistit dlouhodobé udržení pěkné-
ho standardu uctívání.

V současné době také Džagan-
náth postrádá ozdoby i některé 
parafenálie na uctívání, pokud 
pojedete do Indie a chtěli byste 
něco takového Božstvům přivézt, 
i to je velice vítáno.

Bližší informace: Vrindávan 
prija d.d. 731 560 883

V současné době Božstva sídlí 
v Klecanech u Madhurádhi-pati-
ho d. a Ratnamály d.d. Také byste 

měli mít možnost je vídat na 
nejrůznějších festivalech pořá-
daných hnutím Hare Krišna po 
České republice.

Džaj Džagannáth!
Džaj Baladév!
Džaj Subhadra!

Foto: bhakta Robie Horváth
         bhakta Leoš
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 Oddaní Krišny na Něj obvykle 
myslí jako na Nejvyšší Osobnost 
Božství, která přednáší Bhaga-
vad-gítu, a ve Vrindávanu, ves-
nici chovatelů krav, předvádí 
úžasné duchovní zábavy. V tom-
to venkovském prostředí si hraje 
a raduje se ze života mezi 
mnoha příbuznými a přáteli. 
Gaudíja vaišnavové, nebo-
li následovníci Šrí Čaitanji 
Maháprabhua, vědí, že Kriš-
na si coby pasáček krav se 
Svými oddanými vyměňuje 
ty nejdůvěrnější city. Nic-
méně Krišna je Krišna vždy, 
a oddaní Ho milují stejně, 
i když se projevuje jinými 
způsoby. Oblíbil si například 
také Svou roli Dvárakadíše.

Krišna není obyčejný pa-
novník. Králové či preziden-
ti představují to, co je velko-
lepé a mocné v tomto světě. 
Avšak i ta nejlepší a nejuc-
tivější osobnost je pouze 
malým náznakem bohatosti 
Nejvyšší Osobnosti Božství. 
Jeho samotné tělo má pova-
hu věčnosti, poznání a blaže-
nosti.

Ačkoli se Krišna coby Dváraka-
díša raduje z mnoha zábavných 

soubojů, nemusí nikoho porážet 
a čehokoli dosahovat, neboť je 
stále dokonalý Sám v Sobě. Vždy 
přesně ví, co ve Svých králov-
ských povinnostech udělat ve 
vztahu ke Svému lidu, ministrům 
a vojákům. Na Jeho čele se nikdy 

neobjevují vrásky kvůli starostem 
nebo z důvodu diplomatické zod-
povědnosti.

Třebaže Krišna vládne jako do-
spělý, je ve skutečnosti nava jau-
vanam, věčně mladý. Podle Bri-
had-bhagavatámrity od Sanátany 
Gosvámího učinil král Dváraky 

„všechnu mladickou krásu ještě 
líbeznější díky stopám dětské ne-

vinnosti.“

Jako panovník má Dvára-
kadíša jen ty nejlepší motivy. 
Jeho jediným cílem je porazit 
démonské vlivy a ochránit 
své odevzdané, čisté odda-
né. Jeho autorita je původní 
a nevyčerpatelná. Podrobit 
se Jeho moci je původní po-
vahou každé živé bytosti.

Neobyčejné království

Šríla Prabhupáda ve své 
knize Krišna: Nejvyšší Osob-
nost Božství popisuje Dvá-
raku jako nejnádhernější 
a nejskvostnější město v ce-
lých dějinách světa. Ostrov 
Dváraka je ozdoben 900.000 
pozoruhodnými paláci po-

stavenými z prvotřídního 
mramoru s branami a dveřmi 

ze zlata a drahokamů. Ze všech 
stran ho obklopuje průzračný 
modrozelený oceán. Obyvatelé 

Krišna jako král
Krišnovo Božstvo uctívané v chrámu Hare Krišna v Los Angeles, kde žiji, 
se jmenuje Dvárakadíša, “Pán Dváraky”. Dváraka je čistý neposkvrněný 
ostrov, kde Pán Krišna vládne ve Své dospělosti. (Ačkoli Krišna ve 
Dvárace žil, když byl před pěti tisíci lety přítomen na této zemi, Dváraka 
existuje věčně v duchovním světě. Proto v tomto článku ve vztahu 
k Dvárace a ke Krišnovým tamním činnostem někdy použiji přítomný čas.)

Šrí Šrí Rukminí Dvárakadíša z  Los Angeles

Karuna Dháriní déví dásíesej
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paláců jsou všichni čistými odda-
nými Krišny a jsou velice krásní.

Nesčetné dváracké zahrady 
a parky jsou plné hezkých rozma-
nitých barevných květin a sady 
překypují mnoha druhy ovoce. 
Smysly těší nádherně zpívající 
ptáci, opojení pávi a jezírka plná 
lilií a lotosů. Obyvatelé zdobí 
všechny cesty a chodníky kon-
vicemi na vodu, girlandami, ba-
nánovými listy a voňavými kvě-
tinami v očekávání, že by se tam 
Krišna mohl jít projít.

Bhakti-rasámrita-sindhu od 
Šríly Rúpy Gosvámího popisuje: 

„Služebníci ve dvárackém sídle 
stále uctívají Krišnu jako nejváže-
nější a nejúctyhodnější Osobnost 
Božství. Jsou Krišnou fascinováni 
díky Jeho nejprvotřídnějšímu bo-
hatství.“

Z Brihad-bhagavatámrity se 
dozvídáme, že ačkoli je Dváraka-
díša vpravdě absolutně mocným 
králem králů, jenž si užívá veš-

kerého bohatství, je také pokorný, 
přátelský a plný neomezené lásky. 
Jeho oddaní jsou v náladě extatic-
kého služebnictví, úcty a vážnosti 
pohrouženi v láskyplných citech 
ke svému Pánu.

Jednou takovou oddanou je Ru-
kminí, jedinečná vznešená osob-
nost, přední Pánova královna. Je 
expanzí Jeho energie radosti, je 
tedy inkarnací Boha v ženské 
podobě plné veškerých myslitel-
ných ženských půvabů a ctností. 
Projevuje dokonalou krásu, jež je 
zvlášť určena pro potěšení Pána 
Dváraky.

Šrí Rukminí je se Svým Pánem 
vždy plně spokojena a podřizuje 
se Jeho vůli. Rozumí každé Jeho 
náladě a ve Svém srdci si ucho-
vává podrobnosti o jeho dětství 
a mládí. Přestože se o každé Jeho 
přání starají stovky kvalifi kova-
ných služebnic, Ona sama ho 
ovívá sněhobílou čamarou ve své 
mladé ruce ozdobené drahoka-
my.

Neobyčejný král

Jako mladý jinoch opustil Kriš-
na Vrindávan a odcestoval do 
města Mathury, kde se ujal ve-
doucí role v Jaduovské dynastii. 
Bojoval s nejobávanějším tyra-
nem Své doby, Kamsou, zabil ho 
a osvobodil z Kamsova vězení Své 
rodiče. Poté na ostrově Dváraka 
vybudoval pevnost a přestěhoval 
tam všechny obyvatele Mathury, 
aby je ochránil před útoky kru-
tých Kamsových příbuzných, kte-
ří usilovali o pomstu.

Brzy nato Pán Krišna unesl 
Svou královnu, mladou prin-
ceznu Rukminí. Její bratr pro ni 
v rámci politického spojenectví 
sjednal svatbu. Ona však chtěla 
za manžela pouze Krišnu a pro-
střednictvím posla Jej požádala, 
aby jí přišel na pomoc. V oněch 
dobách byl pro krále únos prin-
cezny běžnou věcí, ale Krišna to 
provedl sám, a bez pomoci čelil 
armádě rozhněvaných hrdin-
ských princů. Krišna si nejrůzněj-
šími smělými způsoby vzal ruku 
mnoha dalších skvostně krásných, 

Šrí Krišna s Balarámem ve Dvárace

Rukminí Déví, Krišnova manželka
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bohatých princezen. Zachránil 
16.108 princezen, jež byly drženy 
v zajetí krutým králem Bhaumá-
surou. Se všemi z nich se oženil, 
a každé na ostrově Dváraka opat-
řil královský palác. Tyto dívky se 
dříve po mnoho životů plných 
pokání a odříkání v naději mod-
lily o Krišnovu milost.

Nektar oddanosti uvádí: „Když 
Krišna žil ve Dvárace, expando-
val se do 16.108 podob a každá 
z těchto expanzí obývala jeden 
palác s jednou královnou. Nejen, 
že Krišna se Svými královnami 
v těchto palácích šťastně žil, ale 
denně z každého paláce rozdá-
val jako milodar 13.054 krav 
kompletně ozdobených pěknými 
oděvy a dekoracemi. To znamená, 
že každý den bylo Krišnou jako 
milodar rozdáváno 13.054 krát 
16.108 krav. Takový byl systém 
Krišnových každodenních záleži-
tostí, když pobýval ve Dvárace.“

Mezi Krišnou a nejrůznějšími 
soupeřivými démonskými králi 

došlo k mnoha ohromujícím bi-
tvám. Král Džarásandha, Kamsův 
tchán, napadl Dváraku s počet-
nými vojenskými šiky sestáva-
jícími z desítek tisíc vozů, koní, 
slonů a vojáků. Krišna pozoroval 
Džarásandho-
vu obrovskou 
sílu vypadají-
cí jako oceán, 
který v příš-
tím okamžiku 
pokryje celou 
pláž. Uvažoval 
o celé situaci 
a o Svém po-
slání zbavit 
svět démon-
ských vlivů, 
a rozhodl se, že 
této příležitosti 
využije, posta-
ví se oněm vo-
jenským šikům 
a zničí je.

N á s l e d n ě 
Pán Balaráma, 
Krišnův bratr, 

Džarásandhu zajal. Krišna před-
stíral, že má s Džarásandhou sou-
cit a propustil jej. Měl však plán: 
Džarásandha v budoucnu bude 
sedmnáctkrát obléhat město Ma-
thuru, a Krišna s Balarámem tak 
budou mít pokaždé příležitost 
zničit stovky tisíc démonských 
vojáků. Sám Džarásandha byl na-
konec poražen v souboji s Kriš-
novým bratrancem Bhímasénou.

Klenot Sjámantaka a další 
příběhy

Kvůli intrikám kolem klenotu 
Sjámantaka byl jednou Krišna ne-
právem pomlouván. Sjámantaka 
dokáže svou mystickou silou vy-
tvářet zlato. Mnozí lidé po kleno-
tu prahli, a když se ztratil, někteří 
lidé obvinili Krišnu, že jej ukradl. 
Ve skutečnosti měly klenot v ru-
kou osoby, které o něj nedokáza-
ly náležitě pečovat, a pod vlivem 
jeho moci téměř zešílely. Jeden 

Krišna unáší princeznu Rukminí 

Krišna osvobozuje ze zajetí 16 108 princezen
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občan nakonec odevzdal klenot 
i svou dceru Krišnovi, protože si 
uvědomil, že všechny hodnotné 
věci jsou důkazem Krišnovy las-
kavosti a měly by být obětovány 
v Jeho službě.

Jeden Krišnův pomatený sok 
jménem Paundraka tolik žárlil 
na Jeho mimořádné vlastnosti, až 
začal být přesvědčený, že on sám 
je Krišna. Hodlal Dvárakadíše 
porazit tím, že si na sebe připevní 
navíc dvě paže a vezme si napo-
dobeniny zbraní, kterými vládne 
pouze Samotný Višnu. Prohlašo-
val o sobě, že je Bůh a vydal se 
Pána zabít. Krišna posléze Paun-
drakovi setnul hlavu, a on tím do-
sáhl osvobození, neboť o Osob-
nosti Božství tolik meditoval při 
svém skrovném pokusu stát se 
Jím.

Společník a bratranec Pána 
Krišny, Maharádž Judhišthira, 
jednou vykonával velikou oběť, 
která zahrnovala obřad oslavo-
vání největší přítomné osobnos-
ti. Ačkoli Krišna vystupoval jako 
obyčejný král, Judhišthira Jej 

uctíval jako Nejvyšší Osobnost 
Božství, a vybral Ho tedy, aby byl 
oslavován a uctíván při onom 
obřadu. Avšak Krišnův závistivý 
bratranec Šišupála s Judhišthi-
rovým rozhodnutím nesouhlasil 
a spílal Krišnovi, který nakonec 
Svým diskem sťal Šišupálovi hla-
vu a nechal jeho duši splynout se 
Svým vlastním tělem.

Během Dvára-
kadíšova kralová-
ní bylo součástí 
Jeho mise dosadit 
na trůn jako vlád-
ce celého světa 
Svého velkého 
oddaného, Ma-
harádže Judhiš-
thira, který byl 
inkarnací nábo-
ženství. Pán Dvá-
raky hrál roli mí-
rového posla, aby 
Judhišthirovým 
jménem zabránil 
válce s Kuruovci, 

jež měli špatné úmysly. Když vy-
jednávání nebylo úspěšné, využil 
Pána Judhišthirův bratr Ardžuna 
v bitvě jako svého vozataje. Tehdy 
Pán Krišna s hlavou ozdobenou 
zlatou helmicí přednesl Ardžuno-
vi Bhagavad-gítu, aby ho (a nás) 
osvítil a povzbudil jej v boji. Pán 
měl samozřejmě všechny schop-
nosti k tomu, aby v bitvě bojo-
val a pro Ardžunu ji v okamži-
ku vyhrál. On však chtěl svému 
oddanému Ardžunovi posloužit 
a oslavit ho tím, že jej zaměstná 
v boji coby povinnosti ve vědomí 
Krišny.

Nejúžasnější události

Jestliže se nám Krišnovo kra-
lování zdá být plné ohromujících 
událostí, pak si jen představme, 
jak úžasný Krišna připadá Jeho 
uctivým, oddaným služebníkům 
ve Dvárace. Často jsou překva-
peni Jeho nevypočitatelností. 
Vzpomínají, jak jednou přišel na 
návštěvu Sudáma, Krišnův přítel 

Krišna omývá nohy svému příteli Sudámovi

Princezna Džambavatí přináší drahokam Sjámantaka Pánu Krišnovi
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z Jeho školních dnů. Krišnovy 
stráže a manželky byly svědky 
toho, jak někdo, kdo vypadal jako 
bezdomovec, vchází do Pánových 
pokojů. Ke svému údivu však 
spatřili Krišnu, jak reaguje se 
spontánní láskou, protože uviděl 
Svého drahého starého přítele.

Ačkoli byl Sudáma velmi hu-
bený a měl na sobě jen otrhanou 
látku, Dvárakadíša ho 
objal, usadil ho na Svou 
postel a omyl jeho nohy, 
zatímco Rukminí jej 
ovívala. Když Sudáma 
stydlivě nabídl Krišno-
vi svůj jediný majetek, 
vak s obyčejnou suchou 
rýží, dváracké královny 
s úžasem sledovaly, že 
Pán rýži přijal, jako by 
to byl ten nejneodolatel-
nější dar.

Ještě více důvodů 
žasnout skýtá Uddha-
va-sandéša, kde Rúpa 
Gosvámí říká, že Dvára-
kadíša začne být citově 
pohnutý, když vzpomíná 
na Svou rodinu a přátele 
ve Svém starém domově 
ve vesnici pasáčků. Tolik 
Mu scházejí. Žádá Ud-
dhavu, Svého bratran-
ce a nejbližšího přítele, 
aby jim od Něj doručil 
zprávu. Třebaže je krá-
lem s mnoha manželka-
mi a vládne velkému království, 
k Uddhavově úžasu si Pán pama-
tuje každou osobu a všechny de-
taily, s nimiž se Uddhava setkává, 
když do vesnice odcestuje.

K asi nejvíce udivující událos-
ti došlo při velkém festivalu po-
řádaném na Kurukšétře během 

zatmění slunce, kdy se obyvatelé 
Dváraky setkali s obyvateli Vrin-
dávanu. Prostí vrindávanští pa-
sáčci se cítili neobyčejně šťastní, 
že mohou Krišnu znovu vidět. Ve 
svých srdcích spontánně vzpomí-
nali na všechny Krišnovy dětské 
zábavy. Ač byli smutní, když Jej 
viděli oblečeného jako krále, ne-
dokázali ani pomyslet na to, že by 
se vrátili do Vrindávanu bez Něj, 

a tak Krišna zůstal na Kurukšétře 
déle, než původně plánoval. Když 
obyvatelé Dváraky viděli lásku 
prostých vesničanů ke Krišnovi, 
cítili velikou extázi. Festival Dža-
gannáthovy Rathajátry připomí-
ná tuto zábavu. V knize Krišna 
Šríla Prabhupáda píše: „Festlival 
Rathajátra slavený Pánem Čaitan-

jou je emocionálním procesem 
přivádění Krišny zpět do Vrindá-
vanu.“

Král králů

Krišna není hmotná osoba 
a Jeho činnosti nejsou činnost-
mi z tohoto světa. Jeho jedinečná, 
neomezená zábava, kdy se raduje 
ve společnosti Své prosté paste-

vecké rodiny a přátel, 
je srdcem gaudíjského 
vaišnavismu. Pán Čai-
tanja učí, že výše než 
zbožné uctívání Pána 
je čistá láska v těch nej-
důvěrnějších vztazích 
s Krišnou jako Jeho pří-
tel, syn, nebo milenka. 
Když Pán ponechává 
stranou Své uctívání 
coby krále v náladě úcty 
a úžasu kvůli vrindá-
vanské něžné, důvěrné 
a spontánní lásce, je to 
jen dalším příkladem 
Jeho transcendentální 
lásky Boha, jenž je věr-
ným oddaným Svých 
oddaných.

Krišna je prvotní 
Nejvyšší Poživatel. Me-
ditace na Něj jako na 
krále králů je vydatnou 
duchovní potravou. Po-
máhá nám pochopit 
neomezené rozměry 
čisté moci a ryzí lásky 

v jejich původní duchovní podo-
bě. Dvárakadíšovy zábavy nám 
dávají transcendentální vhled do 
lásky, síly a soucitu největšího du-
chovního hrdiny a vůdce veškeré 
věčnosti.

Přeložil: bh. Ondřej Hládek

Extatický Pán Čaitanja tančí před Pánem Džagannáthem
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Je čtvrtek 17. července, šest ho-
din večer. Na téměř liduprázdné 
náměstí v Úvalech u Prahy do-
padne tu a tam pár kapek deště. 
Z jedné postranní uličky, vedou-
cí ke školnímu hřišti, se začínají 
ozývat zvuky, které není v tomto 
městečku slyšet každý den. Zvo-
nivé cinkání činelků, podbarvené 
rytmickými údery mridangy, do-
provází zpočátku jemnou melodii, 
která postupně sílí, a pomalu ale 
jistě dává těm několika kolem-
jdoucím vědět, že se tady bude dít 
něco neobvyklého.

Po osmnácti dnech putování po 
městech a vesnicích na východ od 
Prahy právě začíná poslední kul-
turní program letošní české Pa-
dajátry. Jak hudba začíná nabírat 

na intenzitě a rychlosti, objevují 
se první hosté. Přestává popr-
chávat a zamračené odpoledne se 

mění v příjemný letní večer. Di-
váci si vychutnávají každou část 
vystoupení, v jednu chvíli byste 
jich napočítali kolem čtyřiceti, 
ale ještě více si užívají oddaní, jak 
ti v „hledišti“, tak ti na pódiu. Při 
divadelním představení šokuje 
svojí proměnou ve sveřepého Dr-
soně bývalý princ Krasoň, aby byl 
sám vzápětí sám šokován nástu-
pem ne jedné, ale hned dvou dob-
ře živených princezen. Záchvaty 
smíchu oddaných se přenášejí 
i na domácí diváky a všichni si 
užívají poslední chvilky letošní 
Padajátry. Jaká vlastně byla? Na 
to jsme se zeptali několika jejích 
účastníků…

Pavel Kalivoda: Moc se mi to 
líbilo. Byli jsme na tři dny a příš-
tí rok si chceme vzít dovolenou 

Padajátra 2008
Jaká byla?

Padajátrová Božstva Šrí Šrí Nitái Gaurasundara na voze

Volci Nanda a Bála opět statečně táhli vůz celou Padajátrovou trasu

Muni Prija dás rozhovory



20 

a rádi bychom přije-
li minimálně na tý-
den. Je to takový styl 
života, který by se 
nám strašně líbil. Je 
to přesně to, co jsem 
si ve vědomí Krišny 
představoval a moje 
žena má ten samý 
pocit. Prostě chodit 
od města k městu, 
od vesnice k vesnici, zpívat Svaté 
jméno a být šťastný, protože to je 
něco, co člověku opravdu dává 
hrozně moc. A pro nás v tom 
každodenním shonu je to taková 
úžasná léčba na nervy a vůbec na 
všechno…

bhn. Tulasí: Padajátra byla su-
per a jsem inspirovaná jet příští 
rok znovu!

bh. Angada: Padajátra je pro 
všechny, kteří chtějí zažít dobro-
družství a chtějí být šťastní po-
mocí mantry Hare Krišna, která 
se zpívá po celou dobu průvodu. 
Je to veselé, pěkné a je to úžasný 
zážitek. Všem to doporučuji!

bhn. Tinka: Stýská se mi po Pa-
dajátře, pro mě je to úžasná akce, 
prostě koncentrovaná oddaná 
služba a extáze, ale hlavně jsem 
ráda, že jsem se tam mohla nějak 
trošku zapojit a měla jsem pocit, 

že jsem třeba i troš-
ku užitečná čímkoliv, 
prostě tam být, s ně-
čím pomoct, zpívat 
v harinámu, hrát na 
kartály, na mridan-
gu, prostě jakkoliv..., 

nebo už jenom dělat křoví, smát se 
na oddané, být v průvodu... Bylo 
to pro mě úžasné a chtěla bych se 
ráda zapojovat další roky!

bh. Péťa: Když se řekne Pada-
játra, tak mě napadne sankírtan. 
Je to nejlepší možnost, jak rozdat 
co nejvíce knih a prasádam a je to 
nejrychlejší cesta zpátky k Bohu.

bhn. Jana: Padajátra je život 
a duše mého vědomí Krišny 
a v životě jsem nepotkala nic lep-
šího! Škoda, že nebyla delší!

Punya Pálaka d.: Padajátra? 
Hm…, napadá mě několik věcí… 
Zaprvé třeba Sačínandana Maha-
rádž mluvil na jednom seminá-
ři v Praze o tom, jak je důležité, 
abychom byli autentičtí oddaní, 
a právě Padajátra je taková pří-
ležitost, kde to jde praktikovat 
celkem bez nějakého vedlejšího 
úsilí, protože není důvod si na 

něco hrát, dělat ze sebe něco, co 
nejsme, nebo snažit se vejít do ně-
jaké masky nebo představ. V tom 
smyslu mi to taky připomíná In-
dii – z Indie mám ten dojem, že 
tam prostě člověk nemůže být ni-
čím jiným, než sám sebou. Všech-

no je tam tak otevřené a jedno-
duché -  Indové obecně jsou 
hodně osobní – a Padajátra má 
podobnou atmosféru. Anyway, 
já jsem si Padajátru jenom uží-
val, protože jsem neměl žádnou 
zodpovědnost, jenom jsem 
přijel k hotovému a oddaní mě 
ještě uváděli jako zvláštního 
hosta kulturního večera. Prostě 
jsem jenom přijel a odjel, jak 
mě napadlo, ale dovedu si před-
stavit, že je to zároveň spousta 
odříkání, nasazení a odevzdá-
ní. O tom je nakonec duchovní 
život a vlastně to chceme dělat 

a tady je velice pěkná příležitost, 
jak to intenzivně praktikovat. Ji-
nak já znám Padajátru hlavně ve 
vztahu ke svojí dceři Líle, která se 
tam úžasně zdokonalila ve svém 
tanci. Už to dělala pár let, ale po-
řád jsem to nebral úplně vážně. 
Pak jsem ji ale viděl předloni na 
Padajátře v severních Čechách 

Večerních programů se zúčastníly desítky  hostů

Chrámový tanec Bharat Natjam
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a nevěřil jsem svým očím, jak to 
bylo působivé, mocné a jak ona 
sama to prožívala a dávala do 
toho srdce… Každopádně se mi 
líbí tato možnost opravdu veli-
ce jednoduchým a přirozeným 
způsobem vykonávat oddanou 
službu.

Pavel Komárek: Je to úžas-
ný projekt, Padajátra kí džaj! Ať 
pokračuje nejméně ještě dalších 
1108 let!

bhn. Nitja: Když se řekne Pa-
dajátra, vybaví se mi Božstva Šrí 
Šrí Nitái Gaurasundara, oddaní, 
největší extáze, taky občas trochu 
askeze, spousta legrace, spousta 
inspirace, sankírtan, trošku ma-
ratón, pak taková ta otevřenost, 
srdečnost, prostě že se tam cítíš 
jako doma a cítíš se, jako že jsi 
trošku blíž ke Krišnovi. Padajátra 
mi taky hodně pomohla v tanco-
vání, protože když tancuju každý 
den na veřejnosti, zvyknu si a vů-
bec se nestydím. Jsem moc ráda, 
že je v Čechách Padajátra, a že je 
každým rokem čím dál více pro-
fesionálnější.

bh. Prahlád: 
Na Padajátře 
je pro každé-
ho příležitost 
zaměstnat se 
v tom, co rád 
dělá, protože 
tady jsou ob-
saženy všechny 
služby: je tu 
harinám, san-
kírtan, člověk 
může být v ku-
chyni, účin-
kovat na pódiu, dělat girlandy, 
sloužit na oltáři, starat se o voly, 
přijímat prasádam atd. Někdo 
se může vymlouvat, že nejde na 
Padajátru kvůli tělesnému nepo-
hodlí, ale na druhou stranu když 
překonáme svoji mysl a odevzdá-
me se, získáme kromě nových 
přátel, realizací atd. také obrovský 
duchovní prospěch.

bh. Michal (Muni): Padaját-
ra? To je hlavně zpívání Svatého 
jména. To je nejlepší, co může 
být, protože tímto způsobem se 
Svaté jméno dostane do míst, kde 
se oddaní jen tak nedostanou. Je 
to velká milost a taky ukázka jed-
noduchého žití, i když je tam ten 
agregát a reproduktory… Chtěl 
bych vzkázat čtenářům Náma 
Hatty, ať přijedou! Na jakýkoliv 
okamžik Padajátry – na hostinu, 
na harinám, pokud to mají blíz-
ko, tak aspoň na půl dne, na den, 
a pokud jsou zdaleka, ať přijedou 
na celou!

bh. Dan (Neratovice): Pada-
játra mě potěšila, že jsme dostali 
takovou milost od Krišny a že to 
hlavně tak krásně dopadlo – to 
jsem docela nečekal. Z programu 
v Neratovicích jsem měl velkou 
radost hlavně kvůli oddaným 

a taky že přišlo tolik hostů a že 
jsem se mohl taky zúčastnit. Když 
dnes potkávám děti v Neratovi-
cích, tak na mě volají: „Hare Kriš-
na, kdy zase přijedete? A můžete 
nám zazpívat tu vaši písničku?“ 
Jinak příští rok bych se k vám 
v rámci mého volna rád na chvi-
ličku zase přidal.

bhn. Markéta: Byla to velká 
milost pro mě, pro lidi, co moh-
li potkat Padajátru a pro oddané, 
kteří se mohli Padajátry zúčastnit. 
Líbilo se mi, že došlo ke spojení 
mezi oddanými a lidmi zven-
ku a že při harinámu i při pro-
gramech vládla taková rodinná 
atmosféra. Na Padajátře je také 

Divoké kírtany během průvodu

Rozdávávání knih během cesty

Divadlo patří k nejoblíbenější části programu
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hodně cítit milost 
Božstev, a i když je 
tam i nějaké odří-
kání, třeba někdy 
není teplá voda, 
člověku to připa-
dá úžasné. Já jsem si třeba nikdy 
nemyslela, že se budu sprchovat 
studenou vodou, ale na Padajátře 
jsem s tím neměla problém, což 
mě hodně inspirovalo. Také jsem 
si uvědomila, že třeba v chrámu 
beru spoustu věcí jako samozřej-
most, a na Padajátře jsem si zača-
la více vážit přítomnosti Božstev 
nebo třeba prasádam, které bylo 
snad nejlepší, jaké jsem kdy jedla.

bh. Václav: Letošní Padajátra 
se mi líbila a oceňuji hlavně to, 
že lidé se mohli zapojit do vě-
domí Krišny, setkat se s odda-
nými, s harinámem, s Božstvy, 
a s atmosférou duchovního 
života. Škoda, že nebylo více 
oddaných!

Paramahamsa d.: Padajátra 
kí džaj!!!

bh. Patrik: Padajátra byla úžas-
ná, pomohla mi upevnit vědomí 
Krišny a prohloubit vztahy s od-
danými. Nejlepší zážitek pro mě 
připravil můj syn Artur při na-
šem odjezdu. Když jsme spěchali 
do auta, které nás mělo odvézt na 
nádraží, v poloběhu jsem minul 
padajátrový vůz a Artur na mě 
zavolal: „Tati, ještě se musíme po-
klonit Božstvům!“ Za dva dny na 

Padajátře udělal 
velký duchovní 
pokrok.

Purušóttama 
Kšétra d.: Na Pa-
dajátře je velice 
pravděpodobné, 
že oddaný vy-
zkouší všechny 
služby, které tam 
jsou. Dalším bo-
dem je, že máme 
velikou zodpo-

vědnost, protože pro lidi, které 
potkáme, může být Padajátra vů-
bec prvním setkáním s vědomím 
Krišny v životě. My jsme ti, kteří 
předávají vědomí Krišny, a když 
to budeme dělat správně, tak lidé, 
které potkáme, budou při dalším 
kontaktu s oddanými, s Božstvy 
nebo s prasádam přízniví a bu-
dou chtít dělat duchovní pokrok. 
Máme příklady oddaných, kteří 
měli první kontakt s vědomím 
Krišny prostřednictvím Padajátry 
a dnes jsou na farmě nebo v chrá-
mu. Například Prémadatta Prab-
hu potkal před lety jako školák 
Padajátru v Brně. Byl tam se svým 
kamarádem a oba dostali sladkou 
kuličku. Kamarád jí snědl půl-
ku, a výsledek je, že byl na farmě, 
dělal oddanou službu, ale už je 
zpátky v hmotném světě, kdežto 
Prémadatta Prabhu ji snědl celou, 
později šel na farmu a už tam zů-
stal. Padajátra musí pokračovat, 
protože máme zodpovědnost 
vůči duchovnímu mistrovi, Šrílo-
vi Prabhupádovi a Pánu Čaitan-
jovi, který předpověděl, že Svaté 
jméno se bude zpívat v každém 
městě a v každé vesnici.

Dhanja Nimáj d.: Padajátra 
je pro mě esence Prabhupádova 
učení. Jednoduché žití – hluboké 
myšlení, rozdávání knížek, šíření 
Svatého jména, rozdávání prasá-
dam, ochrana krav, k tomu kul-
turní programy, což je další kázá-
ní. Je to absolutní esence toho, co 
nám Prabhupáda dal, protože na 
Padajátře se tohle všechno dělá. 
To se mi moc líbí a samozřejmě 
se to odráží na extázi, kterou tam 
oddaní zažívají. Myslím si taky, že 
je to dobrá příležitost pro Náma 
Hatta oddané. Pro mě je Padaját-
ra důležitá, protože jsem přijel po 
dlouhé době z Indie do Čech a šel 

Praktická služba

Chvíle volna...
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jsem vlastně rovnou na Padajátru, 
což jsem chtěl. Několik let jsem 
žil vlastně mimo společnost od-
daných a cítil jsem, jak jde moje 
vědomí Krišny dolů. A zase když 
jsem přijel na Padajátru, cítil jsem, 

jaký je to nektar, prostě pro Náma 
Hatta oddaného, který nemá to-
lik sangy, je Padajátra něco jako 
turbo do duchovního života. Tak-
že je to vlastně kázání veřejnosti 
i oddaným.

Líla Móhiní d.d.: Byla jsem je-
nom na dva dny, ale byl to nektar. 
Krásný kulturní program, moc 
dobré prasádam a velká inspirace 
ze společnosti oddaných.

Gadádhara d.: Tento rok jsem 
měl možnost vidět projekt Pa-
dajátry z jiného pohledu. Jelikož 
jsem měl na starost "advance 
party" (neboli přípravu ubytová-
ní, míst konání programu apod.), 
tak jsem neměl moc možnost 
účastnit se přímo pochodů. Letos 
šla Padajátra kolem Prahy a je-
likož je Praha hlavním městem 
a kázání zde funguje prakticky od 
roku 89, tak jsem očekával, že lidé 
budou znát naše hnutí. A oprav-
du. Prakticky všichni, které jsem 
potkal, ať už na úřadech nebo ve 

školách, v kulturních zařízeních, 
sokolovnách a nebo i lidé, se kte-
rými jsem přišel do styku a kteří 
mi pomáhali se zajišťováním Pa-
dajátry, nebo nás dokonce nechali 
ubytovat ve vlastních prostorách, 

byli velice pozi-
tivní a znali naše 
hnutí a naše ak-
tivity.  Zpětně 
jsem si tento 
fakt promítnul 
a uvědomil jsem 
si, jak je důleži-
té, aby Padajátra 
zanechala stálý 
hluboký dojem 
ve vědomí lidí, 
kteří s ní přijdou 
do styku, a udě-
lají si tak obrá-

zek o činnostech našeho hnutí. 
Obecně chodí k lidem jen jednot-
liví sankírtanoví oddaní, kteří se 
lidem snaží nabídnout zejména 
naše knihy. Ale Padajátra přinese 
lidem přímo před jejich dům úpl-
ně všechno: daršan Božstev, Svaté 
jméno, knihy Šríly Prabhupády, 
Krišnovo prasádam, společnost 
oddaných a v neposlední řadě 
také nabídne lidem možnost vy-
konat agjáta sukriti (nevědomou 
oddanou službu), a nebo se pří-
mo prakticky zaměstnat v odda-
né službě.

V rámci "advance 
party“ jsem potkal tolik 
lidí, které bych za jiných 
okolností pravděpodob-
ně ani neoslovil. Potkal 
jsem spoustu zajíma-
vých a inspirovaných 
lidí, se kterými jsem na-
dále v kontaktu, a kteří 
mi doslovně děkovali, 
že se mohli s námi se-
tkat. Uvědomil jsem si, 
že každý se může za-

městnat v procesu oddané služby 
a každý je přitahován ke Krišno-
vi.

PADAJÁTRA KÍ DŽAJ!!!

A na závěr pro vás máme 
kondenzovaný nektar – posel-
ství účastníkům Padajátry od 
J.   S.   Džajapataky Maharádže: 

„Padajátra je velmi čistá a každým 
krokem a zpíváním Svatého jmé-
na získáváte velké požehnání!“

Jsme rádi, že Padajátra má 
své místo mezi ostatními úžas-
nými festivaly vědomí Krišny. 
Děkujeme všem, kteří se zaslou-
žili o její zdárný průběh, a po-
kud budete chtít kdykoliv nasát 
něco z neopakovatelné atmosfé-
ry tohoto transcendentálního 
prázdninového dobrodružství, 
navštivte naše webové stránky 
www.padayatra.cz, kde se také 
dozvíte první informace o příš-
tím turné. Pokud chcete Pa-
dajátru ekonomicky podpořit, 
můžete tak učinit na číslo účtu 
220492238/0300 (hledáme nad-
šence, kteří by mohli přispívat 
i nízkými částkami, ale pravidel-
ně), nebo se informujte na tel. č. 
731 445 474.

Padajátra 2008 skončila, zveme 
vás na Padajátru 2009!!!

Milost získal opravdu každý...

Bezpečnost nade vše...



Zapékaná dýně

dýně
sladká paprika
kurkuma
pepř
sůl 
olivový olej
máslo
amchoor - mangový 
prášek (pokud 
seženete)

Dýni nakrájíme na kostky nebo 
plátky tlusté asi 2 cm. Ve větší 
míse smícháme s přiměřeným 
množstvím soli, sladké papriky, 

pepře, kurkumy, olivového 
oleje a můžeme přidat 

také amchoor - prášek 
z nezralého manga.

Takto okořeněnou dýni vysype-
me na plech, navrch položíme pár 
kousků másla a pečeme v troubě 
na 220 - 250 stupňů dokud dýně 
není měkká.

Nakonec nabídneme s láskou 
a oddaností Šrí Kršnovi.

Dobrou chuť!

Zapékaná dýně

Tento recept poskytl
Rúpa Vilása dás


