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Haré Kršna drazí oddaní 
a příznivci vědomí Kršny,

tak je tu opět další číslo časo-
pisu, plné nových zajímavostí 
z Čech, Indie i duchovního světa, 
takže si určitě každý z vás najde 
ten svůj článek, který ho zaujme, 
a doufejme, že i obohatí. Konečně 
se nám začíná oteplovat a s tím 
přichází také spoustu příležitos-
tí účastnit se festivalů a jiných 

„krišnysivědomých“ programů, 

takže neváhejte a zúčastněte se 
nadcházejících akcí, které nás 
v blízké době čekají: jako je Nrsi-
mha Čaturdáší, tábor, Rathajátra, 
Padajátra a mnohé další. Není 
nad to, sejít se s oddanými, zpívat 
Hare Krišna Mahámantru, tanco-
vat a přijímat lahodné prasádam. 
To je mise a milost Pána Čaitanji 
Maháprabhua.

Za redakci časopisu
Divja-kišorí déví dásí
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Duchovní jména

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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„Obloha má barvu Krišny.“
4. října 1972, ISKCON Los Angeles, Kalifornie

Zahrada Šríly Prabhupády

Jednoho večera Šríla Prabhupáda vzhlédl ve své 
zahradě na oblohu a řekl: „Tak tedy, má obloha bar-
vu Krišny?“

„V knize Krišna se říká, že Krišna je tmavě modrý, 
jako bouřkový mrak,“ odvětil jeden žák.

„Obloha má barvu Krišny,“ vysvětlil Prabhupáda. 
„Modrá barva oblohy je způsobená světlem vyzařo-
vaným z Krišnova těla.“

Šríla Prabhupáda nás učil, jak stále vzpomínat na 
Krišnu těmi nejjednoduššími prostředky. Na oblo-
hu hledí člověk každý den.  Prabhupádovou milostí 
můžeme pohlédnout na oblohu a okamžitě si připo-
menout Krišnu.

„Toto jsou běžná pravidla chování“
6. října 1972, ISKCON Berkeley

V Berkeley pobýval Šríla Prabhupáda několik dní 
na venkovské usedlosti jedněch příznivců. Jeho žáci 
ho provedli domem.

„Je tady nějaké prasádam?“ zeptal se Prabhupáda, 
když se posadil.
Žádné prasádam nebylo.

„Přineste tedy nějaké ovoce,“ nařídil jim. „Přineste 
něco na mytí nohou. Přineste ručník a vodu. To jsou 
běžná pravidla chování. Umýt příchozímu nohy.“
Šríla Prabhupáda od nás nic nepotřeboval, ale laska-
vě nám ukazoval správný způsob, jak přijmout hosta, 
nemluvě o duchovním učiteli.
Oddaní rychle připravili potřebné věci. 

„Umyjte mi nohy po kolena,“ řekl Prabhupáda žáku, 
který myl jeho nohy. „Taková koupel po cestě osvěží 
celé tělo.“
Jednoho parného dne ve Vrindávanu se o tom Prab-
hupáda opět zmínil, po návratu z jednání do svého 
příbytku. Ihned se odebral do koupelny a omyl si 
nohy a lýtka studenou vodou.

„Po takové koupeli celé tělo omládne,“ řekl.
Učil nás prakticky používat dávné standardy védské 
etikety. Svou moudrostí nás probouzel k životu. 

Džaja Šríla Prabhupáda!

Vzpomínky na Šrílu Prabhupádu
z knihy „What is the Difficulty?“

Šrutakírti dás byl dva 
a půl roku osobním 
služebníkem Šríly 
Prabhupády

Šrutakírti dás seriál
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„Co můžete někomu vysvětlit za tři 
minuty?“  

7. října 1972, ISKCON Berkeley

Šríla Prabhupáda říkal, že naše pravá kazatelská 
činnost je rozdávat knihy. 

„Co můžete někomu vysvětlit za tři minuty?“ ptal 
se. „Když si ale někdo přečte jednu stránku knihy, 
může ho to úplně změnit. Nezáleží na tom, jak to 
budete dělat. Ale pokud někoho rozhněváte a on si 
knihu nevezme, potom je to vaše hloupost.“ 

„Můj Guru Mahárádž každý den tiskl malé novi-
ny,“ řekl Prabhupáda. „Stály pár halířů, a kdykoliv 
se nějaký brahmačárí 
vrátil z ulic a řekl, že jed-
ny prodal, Šríla Bhakti-
siddhánta Sarasvatí byl 
velmi šťastný a říkal: „To 
je úžasné“. Jsi opravdu 
dobrý chlapec.‘“

Čistota je síla. Šríla 
Prabhupáda je čistý od-
daný a my jsme jeho po-
korní služebníci. Je naše 
velké štěstí, že můžeme 
šířit jeho slova ve formě 
knih. Prabhupáda řekl: 

„To nejsou má slova, to 
jsou slova Krišny. Pou-
hým přečtením jediné 
věty se člověk může stát 

vědomým si Krišny.“ Šríla 
Prabhupáda žije věčně ve 
svých knihách.

„Pohádková říše 
dospělých“

7. října 1972, Oakland, 
Kalifornie

Jednoho říjnového rána 
při procházce Merit parkem 
v centru Oaklandu jsme mi-
nuli malé Zoo s velkým ná-
pisem u vchodu, který hlá-
sal: „Pohádková říše dětí.“

„Pohádková říše dětí,“ pře-
četl to Prabhupáda nahlas.

Pak ukázal na vzdálené mrakodrapy na obzoru 
a dodal: „Pohádková říše dospělých.“ Znovu vy-
kročil na cestu, zatímco jeho mladí žáci se nemohli 
ubránit úsměvu. 

Právě pro toto jsme žili na ranních procházkách 
s Prabhupádou. Slova realizované osoby. Toho, kdo 
dokázal proniknout naší iluzí a vysvětlit věci jedno-
duchými, přesnými pojmy. Prabhupáda se o tom dál 
už nezmínil a nebylo to ani zapotřebí. Během třiceti 
vteřin odhalil celou pošetilost moderní civilizace.

Přeložil: Oldřich Janota
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Rámájana

Rámájana je epické vyprávění 
o zábavách a životě Pána Rá-
mačandry, které v sanskritu 
sepsal Valmíki Muni. Pů-
vodně bylo vyprávění o zá-
bavách Pána Rámy předlo-
ženo stvořitelem vesmíru 
Brahmou v jedné miliardě 
veršů. Později jej vyprávěl 
Nárada Muni Valmíki Mu-
nimu a ten zase synům Pána 
Rámy, Lavovi a Kušovi, kteří 
poté recitovali Rámájanu na 
shromáždění ve městě Ajód-
hja. Rámájana, která obsahuje 
24 tisíc veršů, je považována za 
nejstarší poetické vyprávění na 
světě a proto je nazývána Adi Ká-
vja, což znamená první epika. 

Příběh o Pánu Rámovi, jeho 
věrné manželce Sítě a zlovolném, 
démonickém Rávanovi, který 
Sítu unesl, se odehrává v době 
před více než dvěma milióny 
lety. Pán Ráma se svým bratrem 
Lakšmanem a opičími bojovníky, 
vedenými Hanumánem, se vydali 
porazit v boji Rávanu, jehož krá-
lovství leželo na ostrově Šrí Lanka. 
Aby se tam celá opičí armáda do-
stala, museli postavit legendární 
most z plovoucích kamenů přes 
Indický oceán. Nakonec Rávanu 
přemohli a Sítu osvobodili.

Valmíkiho Rámájana je rozdě-
lena do sedmi částí, z nichž každá 
popisuje jinou část děje: 

První část - Bála Khanda, líčí 
Rámovo božské narození, dětství, 
dospívání a sňatek s princeznou 

Sítou. 
Ve druhé části - Ajódhja 

Khandě, jsou popisovány 
přípravy na Rámovu koru-
novaci a jeho následné vy-
hnanství do lesa i s jeho Sí-
tou a bratrem Lakšmanem. 

V Áranja Khandě je 
vyprávění o jejich životě 
v lese a únosu Síty démo-
nem Rávanou. 

Kiškindha Khanda je 
část Rámájany, kdy se s Rá-

mou setká jeho věrný opičí 
bojovník Hanumán, Sugríva 

a mnozí další. Ti se vydávají 
hledat Sítu do všech koutů světa. 
Sundara Khanda, pátá část vy-

Osobnosti védské 
literatury

Ve védské literatuře, at´ už v Itihásách jako je 
Mahábhárata a Rámájana, nebo Puránách, mezi nimiž 
září Šrímad Bhágavatam, najdeme mnoho příběhů 
o Nejvyšším Pánovi, jeho inkarnacích, společnících 
a mnoha dalších osobnostech, či postavách, které 
stojí za to popsat. Začneme těmi, které najdeme při 
čtení Rámájany a později budeme pokračovat dalšími 
spisy, Mahábháratou a Bhágavat Puránou. Ke každé 
postavě napíšu pár zajímavostí ohledně jejího 
charakteru a životního příběhu, vztahu k ostatním 
postavám v daném příběhu a úloze, kterou sehrála 
v zábavách Nejvyššího Pána. Jako první uvedu stručný 
popis knihy, ve které je daná osobnost popsána.

Dharmí dás seriál
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právění, popisuje Hanumánovo 
putování, jeho neuvěřitelný skok 
přes oceán a nalezení Síty v sídle 
mocného Rávany. 

V Judha Khandě se opičí armá-
da, vedená Rámou střetne s armá-
dou Rávany a nakonec je Rávana 
zabit a Síta osvobozena. 

V poslední části Rámájany, 
Uttara Khandě, je Síta donu-
cena odejít od Rámy do lesní 
poustevny, kde se jí narodí Lava 
a Kuša, kteří nakonec převezmou 

po svém otci, Rámovi, královský 
trůn. Síta zmizí mysticky v útro-
bách země a zarmoucený Ráma 
odchází pryč z tohoto světa do 
svého nebeského sídla.

Pán Rámačandra

„V osmnácté inkarnaci se Pán 
zjevil jako král Ráma. Chtěl Svým 
počínáním udělat radost polobo-
hům, a proto projevil nadlidské 
síly, kterými si podrobil Indický 
oceán a zabil ateistického krále 
Rávanu na jeho druhém břehu.“ 
(Š.B. 1.3.22.)

Pán Ráma, nebo také Ráma-
čandra, je jedna z inkarnací Nej-
vyšší Osobnosti Božství, Krišny, 
a proto se od Něho neliší, je to 
stejná Osobnost, jen v jiné podo-
bě. Ačkoliv je Pán Ráma Nejvyš-
ší Pán, sestoupil na Zemi, aby tu 
prožil své zábavy spolu se svými 
společníky a oddanými, jako by 
byl obyčejný člověk, a tak mnoh-
dy zdánlivě prožíval různé lidské 
slabosti a strasti. 

Byl milovaným synem své mat-
ky Kušalji a otce Dašarathy, krále 

z dynastie boha Slunce, jenž vládl 
ve městě Ajódhja. Ráma měl také 
mladší bratry, Lakšmana, Bharatu 
a Šatrughnu. Oženil se s princez-
nou Sítou, dcerou krále Džanaky 
a později s ní měl dva syny, Lavu 
a Kušu.

Ráma je popisován jako vy-
soký, silný a spravedlivý hrdina, 
vykonávající odvážné, nadlidské 
skutky. 

Rámovo odříkání
Pán Ráma byl lidmi velmi mi-

lován, a když odcházel na čtrnáct 
let do vyhnanství v lese, chtěli jít 

všichni s Ním. Ráma byl vyhnán 
do lesa na tak dlouhou dobu, díky 
intrikám jedné z manželek jeho 
otce Dašarathy, která chtěla na 
trůn dosadit místo Rámy svého 
vlastního syna. I když tak bylo 
rozhodnuto pouhý den před ko-
runovací mladého Rámy, Ráma 
bez jakýchkoliv protestů či nevole 
okamžitě souhlasil, i za cenu toho, 
že bude muset opustit vše, co mu 
patřilo a všechny, které tak milo-
val a oni milovali Jeho. Nakonec 
s ním směli odejít jen jeho bratr 

Lakšman a Síta, jeho žena. Přes-
tože byl Ráma mladým princem 
a vyrostl v tom největším pohodlí 
a bohatství, asketický život v lese 
mu nejen nebyl na obtíž, ale do-
konce si ho oblíbil. Spolu se Sítou 
a Lakšmanem se živil tím, co les 
dal, žili ve skromném přístřeší, 
spíce na holé zemi. Jednou Pán 
Ráma prováděl oběť, ke které se-
zval úctyhodné bráhmany, aby 
přijali úlohu kněžích. Po vykoná-
ní obřadu jim dal celé své králov-
ství a majetek a nechal si jen své 
oblečení, zbraně a svou ženu Sítu, 
která se podobně jako On vzdala 
všeho bohatství. Kněží byli velmi 
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spokojení a s potěšením a od-
daností v srdci vrátili království 
a majetek zpět Rámovi.

Rámovo hrdinství a síla
Když bylo Rámovi šestnáct let, 

bojoval s mocnými lidožravými 
rákšasy a nakonec je porazil. Na 
shromáždění princů a hrdinných 
vladařů z různých koutů světa, se 
Mu jako jedinému podařilo zved-
nout mohutný luk Pána Šivy, kte-
rý sotva uneslo tři sta mužů a ná-
sledně ho zlomil, čímž si vytvořil 
obdiv všech přítomných a získal 
za ženu dceru krále Džanaky, 
princeznu Sítu. 

Později ho napadl mocný bo-
jovník Parašuráma, který v mi-
nulosti sám porazil v boji velké 
množství králů i s jejich širými 
vojsky. Ráma ho však přemo-
hl a dokázal tak své hrdinství 
a umění v boji. Ráma zahubil také 
nesčetné množství lidožravých 
rákšasů, jejichž vůdcem byl Ráva-
na a jeho sestra Šurpanaka. 

Rámova věrnost 
a oddanost k Sítě

Šurpanaka jednou přišla v lese 
k Rámovi a s chtíčem v srdci se 

ho snažila přimět, aby uspokojil 
její touhu. Rákšasí byla neodbyt-
ná a když ji Ráma odmítl s tím, že 
již má ženu Sítu, chtěla Sítě ublí-
žit a Ráma ji potrestal useknutím 
nosu. Šurpanaka si ihned stěžova-
la Rávanovi a ten se rozhodl unést 
Sítu do zajetí.

Když byla jeho věrná Síta une-
sena, byl Ráma naprosto zdrcen 
a velmi těžce nesl odloučení od 
své milované. Život bez ní mu 
připadal prázdný a cítil, že nebu-
de schopen bez ní déle žít. Miloval 
Sítu jako svůj vlastní život a stejné 
pouto k Němu cítila i Síta. 

Rámova laskavá 
spravedlivost

Ráma se Sítou byli také pevně 
usazeni v srdci Hanumána, opičí-

ho hrdiny, jenž se Jim zcela ode-
vzdal, jako Jejich věrný služebník 
a přítel. Ráma byl laskavý ke všem 
bytostem, se kterými se setkal, ať 
to byli lidé nebo zvířata. 

Když jeho opičí armáda stavěla 
most na Lanku, Hanumán a jiní 
siláci nosili na stavbu mostu kusy 
skal a mohutné balvany. Byl tam 
také malý pavouček, který valil 
před sebou zrnko písku, aby po-
mohl se stavěním mostu. I když 
se mu někteří posmívali, Ráma 
jeho pomoc oceňoval stejně jako 
pomoc ostatních, protože pavou-
ček do své služby dal veškeré své 
úsilí.

Rámova sláva
Rámovo království a vláda je 

přijímána jako vzor pro zbožnou 
lidskou společnost. V mnoha 
místech na světě jsou chrámy, kde 
je Pán Ráma uctíván spolu se svý-
mi společníky, Sítou, Lakšmanem 
a Hanumánem. 

Dodnes je Ráma znám každé-
mu po celé Indii a také v mnoha 
dalších zemích a příběh Rámájany 
je stále oblíbeným tématem písní, 
divadelních představení nebo jen 
pro večerní vyprávění, kdy si lidé 
sednou a s potěšením se pohrouží 
do naslouchání o zábavách Pána 
Rámy. 
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Premiéra dokumentu Lost Vil-
lage (Ztracená Vesnice) režiséra, 
scénáristy a producenta Gunnara 
Reimanna (autor dokumentu Mo-
ther Ganga) proběhla 21. dubna 
v malém sále pražského nejzná-
mějšího kina Světozor. Dokument 
se zabývá aktuálním tématem, 
které se týká nás všech, kteří obý-
váme planetu Zemi – globální mi-
grace obyvatelstva. Lidé se v hoj-
né míře stěhují z vesnic, statků 
a malých usedlostí do velkoměst, 
kde hledají štěstí, které jim kon-
zumní společnost nabízí. Někteří 
odcházejí dobrovolně, jiní jsou 
k odchodu donuceni okolnostmi. 
Film vypráví příběh indické ves-
nice Aravade, která tímto problé-

mem také trpí. Obyvatelé vesnic 
po staletí žili v takřka nezměně-
ných podmínkách a komunitách, 
kde si každý pomáhal, znal dob-
ře své sousedy, znal jejich osudy. 
Jednalo se o vesnické komunity, 
které si vystačily s tím, co si vy-
pěstovaly. Dnes se jejich přístup, 
a to především mladé generace, 
mění, odklánějí se od tradičních 
rituálů a uctívání Boha, ztrácejí 
respekt ke starším lidem, použí-
vají moderní technologie a pěs-
tují plodiny kvůli zisku. Problémy 
jedné vesnice jsou ve fi lmu uká-
zány komplexně, tak aby si každý 
divák mohl udělat vlastní názor 
na to, jak moc odlišná je dnešní 
vesnice od té minulé. Průvodcem 

fi lmu je Lokanáth Svámí, který ve 
vesnici vyrůstal a žil, a na základě 
svých poznatků sepisuje knihu 
týkající se této problematiky. 

Film se neodehrává pouze 
v krásné, lidskou rukou netknuté 
přírodě, ale i v městských aglo-
meracích. Natáčení probíhalo 
v Praze, na Moravě, v rakouských 
Alpách, USA, Švédsku, Chorvat-
sku a Maďarsku. Dokument má 
dvě základní roviny. Jedna, která 
ukazuje harmonickou přírodu, 
poklidný život na vesnici, země-
dělskou práci. Tyto záběry jsou 
doprovázeny indickou hudbou, 
kterou složil český skladatel Jiří 
Mucha. Druhá rovina je o dost 
pochmurnější, jedná se o zrych-

Lost Village
tisková konference

Zleva: Denis Harrison (Hari Šauri d.), Rásabihárí dd, Gunnar Reimann (Bhaktivaibhava Svámí), 
Martin Kratochvíl, Dušan Vojtěch (Dajápara d.)

Josef Slabýreportáž
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lené záběry z nákupních center, 
slumů na předměstí Mumbaje, 
skládek, přelidněných ulic. Tyto 
dva protiklady hrají v dokumen-
tu hlavní roli, teprve v tuto chvíli 
si divák uvědomí, jak veliký je 
rozdíl mezi životem ve městě a na 
vesnici. 

Dokument těží především 
z nádherných záběrů přírody, dě-
suplných záběrů měst, leteckých 

záběrů, které diváka vtáhnou více 
do děje. Podle mého názoru je 
hlavní myšlenkou fi lmu donutit 
lidi přemýšlet. Těžko jeden z nás 
problém urbanizace a ztrácení 
tradičních hodnot vyřeší. Jediné, 
co můžeme změnit, je náš osob-
ní přístup ke vnímání okolí. Film 
nabádá, aby divák přemýšlel, co 
je vlastně pro člověka, jako inte-
ligentní a citlivou bytost, důležité 

a zásadní. Nenutí nikoho stěho-
vat se na venkov, ani k zakládání 
nových vesnic. Celý problém je 
podán nenásilnou formou, která 
nikomu nic nevnucuje.

Je těžké popisovat dojmy z tak 
hlubokého fi lmu, aby nepůsobi-
ly povrchně a fádně. Nemá cenu 
popisovat vám každý záběr, kaž-
dou osobu, která se v dokumentu 
objeví. Atmosféra vesnice, která 
bojuje proti urbanizaci, jak jen 
může, je znepokojující, fascinu-
jící a dechberoucí. Rozhodně je 
potřeba fi lm vidět, aby člověk 
více dané téma pochopil.

Samotná premiéra fi lmu pro-
běhla ve velmi přátelské atmosfé-
ře. Tisková konference, která se 
konala před promítáním snímku, 
se zúčastnil mimo jiné i znalec na 
globální migraci obyvatelstva De-
nis Harrison, jehož výklad dodal 

fi lmu další roz-
měr.

Nedílnou sou-
částí fi lmového 
štábu byli i čeští 
fi lmaři, kteří se 
velkou měrou 
podíleli na natá-

čení. Vedoucí střihu byla Ivana 
Davidová, asistentem režie a spo-
luscénáristou Dušan Vojtěch 
a skladatelem hudby Jiří Mucha. 
Ti všichni a další pomohli vzniku 
tohoto unikátního snímku.

Dokument Lost Village patří 
k těm nejzajímavějším dokumen-
tům, jejichž hlavním tématem 

jsou globální problémy. Navíc 
v tomto případě není ani zapome-
nuto na duchovní rozměr lidské 
podstaty, nutnou potřebu každé-
ho člověka, kterého zajímá svět 
kolem sebe, a nejsou mu lhostej-
né osudy jiných lidí. Dokument 
by měl být v co nejbližší době 
k dostání na DVD. 

www.lostvillagemovie.com
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Letní kalendář oddaných se opět začíná plnit. 
Mezi festivaly, bez kterých si už prázdniny nedo-
vedeme ani představit, patří mírový pochod Pada-
játra.  Jak probíhají přípravy a na co všechno se le-
tos můžeme těšit, jsme se ptali členů realizačního 
týmu Muni Priji dáse a bhakty Prahláda.

Hare Kršna!

Mpd: Haribol!
Prahlád: Hare Kršna!

Máte pro naše čtenáře nějaké žhavé novinky tý-
kající se Padajátry?

Prahlád: Jasně, zase vyrazíme!
Mpd: No jo, to jsou ti mladí, se vším jsou hned ho-

toví… Faktem je, že Šrí Šrí Nitáj Gourasundar i le-

tos projevují svoji sladkou vůli, takže Jejich milostí, 
milostí Šríly Prabhupády a vaišnavů jsou přípravy 
v plném proudu. Novinek je hodně, těžko říct, které 
jsou žhavé, a které ještě žhavější. V každém případě 
přípravy letošní Padajátry začaly už v průběhu té 
minulé a během času dostávaly jednotlivé nápady 
konkrétní podobu. 

Takže máte něco konkrétního? Čtenáře asi bude 
nejvíce zajímat termín a trasa.

Mpd: Především jsme rádi, že, oddaní jsou nad-
šení udělat  Padajátru delší než minulý rok. Padajá-
tra letos navazuje na pražskou Rathajátru, která se 
připravuje na 17. a 18. července, tj. sobota a neděle. 
V pondělí večer se oddaní můžou začít sjíždět na 
sraz a v úterý 20. července startujeme. Rádi bychom 
šli 3 týdny.

Padajátra 2010 se blíží...
rozhovor
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Prahlád: Začneme někde v okolí Svitav a v té ob-
lasti se pak budeme pohybovat.

Mpd: Tady bych prosil uvést: „drobné změny 
v datu a trase jsou vyhrazeny“, protože je někdy těž-
ké se napoprvé strefi t do plánu Šrí Šrí Nitái Gaura-
sundara. Ale rámcově mohou oddaní počítat s tímto 
termínem a se zmíněnou zeměpisnou oblastí.

Nedávno proběhl na farmě Padajátra meeting, 
určitě jste tam neprobírali jen trasu a termín.

Mpd: To je pravda, projednávali jsme různá téma-
ta od celkové strategie až k jídelníčku pro voly. Ale 
vážně. PY v roce 2009 se v mnoha ohledech lišila od 
mírových pochodů v minulých letech. Ten pro mě 
nejzásadnější rozdíl byl v tom, že vesnice téměř zely 
prázdnotou a ani ve městech jsme neměli na našich 
kulturních programech zrovna narváno. Je pravda, 
že oddaní rozdali spoustu knih a sladkých dobrot, 
a že obyvatelé obcí ležících v okolí farmy mohli od-

dané poznat na své, domácí půdě. Určitě stojí za to 
zmínit těch několik programů s opravdu hojnou 
návštěvou, jako například v Divišově, ale kde jsou 
ty časy, kdy na večerní festival přišla celá vesnice! 
Prostě, doba je jiná, a my si musíme lámat hlavu, jak 
oslovit co nejvíce lidí, a zejména těch, kteří ještě ne-
přišli do kontaktu s vědomím Krišny.

Prahlád: Tady je potřeba si uvědomit, co je úče-
lem Padajátry. Je to především mise Pána Gauran-
gy přinést Svaté jméno do každého města a vesnice.  
Není to jen prázdninový čundr… tento aspekt je tu 
taky, ale řekl bych, že by neměl být nadřazený kázání. 
Proto letos jdeme delší trasu, aby Padajátra pokryla 
větší plochu a kázání bylo efektivnější.

Mpd: Ano, o to tady jde. A když v poledne projíž-
díte vesnicí, kde to vypadá jako po evakuaci, nebo 
nestačíte pořádně projet městem, protože máte za 
sebou 15 kilometrů pěšky, přirozeně se musíte ptát, 
jak to udělat jinak a účinněji.
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Tak už nás nenapínejte, kam míříte?

Mpd: Nechci to říkat moc nahlas, aby to neslyšeli 
naši voli, ale dohodli jsme se s oddanými na dvou 
změnách oproti minulým ročníkům. Ta první se 
týká průvodu ve vesnici, kde máme večerní kultur-
ní program. Je to velice jednoduché, po příjezdu do 
obce zamíříme přímo na základnu, kde vypřáhne-
me, a oddaní si můžou odpočinout. 

Všichni budou mít dostatek času na dobré jíd-
lo i tolik potřebný relax. Ale všeho s mírou, někdy 
mezi půl čtvrtou a půl pátou znovu zapřáhneme 
a vyrazíme s harinám sankírtanem napříč vesnicí 
v době, kdy už většina rezidentů bude doma z prá-
ce, od vody nebo ze zahrady. Harinám se pak vrátí 
na základnu, kde zpívání přejde plynule v kulturní 
program.

A ve městech se pokusíme zůstat dva dny, z nichž 
ten druhý budeme mít celý na to, abychom obsáhli 
co největší část a pozvali co nejvíce lidí na program.

To zní zajímavě.

Mpd: Ještě uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. 
Prahlád: Krom toho máme nějaké další nápady. 

Například chci pozvat na několik dnů oddané z Lip-
ska. Určitě by to byla skvělá posila. Jinak nápadů je 
spousta, ale některé jsou zatím tajné.

Mpd: Přesně tak, uvažujeme ještě o dalších vylep-
šeních, ale některá si ještě necháme pro sebe. 

To vypadá, že s novinkami je pro dnešek konec.  
Nebo máte pro naše čtenáře ještě něco?

 

MPd: Jednu novinku bychom ještě mohli pustit, 
co říkáš, Prahláde?

Prahlád: Podle toho kterou?

Mpd: No tu nejžhavější! V nejbližší době spatří 
světlo světa nové DVD o Padajátře (z umělecké díl-
ny studia ANU fi lm), určené jak oddaným, tak také 
nejširší veřejnosti. Bude to jeden ze způsobů, jak na-
příklad prezentovat Padajátru představitelům obcí, 
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kterými budeme procházet. Zároveň je to mož-
nost pro všechny, kteří chtějí mít kousek Padajátry 
i doma (jako zcela nepodstatnou informaci uvádím, 
že zakoupením tohoto DVD každý podpoří tento 
Bohu libý festival, a že výše příspěvku není směrem 
nahoru ohraničena, rovněž není ohraničeno množ-
ství odebraných exemplářů). Tím také vznikla další 
služební místa v sankírtanové misi Pána Gourángy, 
a to pro nadšence, kteří mají touhu a kapacitu roz-
dávat tyto suvenýry nejen ve svém okolí. Zájemci 
o tuto službu, kontaktujte kohokoliv z oddaných 
uvedených v závěru rozhovoru. Ale to už je z novi-
nek opravdu všechno. Ostatní až v následující Náma 
Hattě.

Tak teď to opravdu vypadá na závěr...

 MPd: Teď už ano. Za oddané, kteří letošní PY dá-
vají dohromady, bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podílejí na jejích přípravách. 
Samotný festival je jen vrcholkem ledovce, ta dvou 

- třítýdenní extáze stojí na celoroční práci a není to 
zásluha několika oddaných.  Děkujeme všem spon-
zorům, těm stávajícím i těm novým (opravdu se ob-
jevili i takoví), svoje díky vyjádříme v nejbližší době 

pěknými balíčky prasádam, a pokorně prosíme ty 
z Vás, které Padajátra vzala za srdce, pokud může-
te, podpořte jakkoliv tento sladký plod milosti Pána 
Gaurangy, dostane se Vám sladké odměny v přítom-
nosti, o budoucnosti ani nemluvě. 

Prahlád: A hlavně přijeďte a zúčastněte se, stačí 
třeba jen na jeden den!!!

Děkujeme za rozhovor!

MPd: Hare Krišna!
Prahlád: Hare Krišna!

Padajátra kontakty:

Muni Priya dás, mobil 731445474, 
e-mail muni.prija@centrum.cz

Gadádhara dás, mobil 737860696, 
e-mail gdd@centrum.cz 

bh. Prahlád, tel. 737879641

číslo účtu Padajátry: 220492238/0300
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Povinnosti manželky 
v grihasta ášramu

Z pohledu náboženských po-
vinností jsou manžel a manželka 
považováni za jednu entitu, jed-
nu identitu v těle i mysli a měli by 
Pánu Krišnovi sloužit jako jedna 
bytost. 

Žena je v grihasta ášramu na-
zývána „ardhanginí“, což zname-
ná polovina těla svého manžela. 
Podle védských závěrů je manžel-
ka považována za lepší polovičku 
mužova těla, jelikož je zodpověd-
ná za polovinu manželových po-
vinností ve všech náboženských 
záležitostech. Manžel je bez man-
želky nekompletní. Žena může 
být šťastná tím, že je za jedno 
s manželem a že on jí ochraňuje 
a vede. Pokud se snaží být nezá-
vislá, bude nešťastná. 

Žena činí grihasta ášram 
bezpečným 

Ačkoli manžel manželku ochra-
ňuje, ona ho velice důležitým 
způsobem ochraňuje také. To je 
pěkně doloženo na příkladu krále 
Purandžany popsaného ve Šrí-
mad Bhágavatamu. Šríla Prabhu-
páda ve svém významu vysvětluje, 
že tělo je jako pevnost, smysly 
jsou jako plenitelé a manželka je 
velitelem pevnosti. Jinými slovy, 
když je vědomí napadeno volá-
ním smyslů, tak 
manželka, velitel 
pevnosti (durgapa-
ti), přijde a člověka 
zachrání. Je ochra-
nou manžela, kte-
rý by se jinak od-
chýlil a vykonával 
bezbožné činnosti. 
Ovládá manžela ne 
hrubými slovy, ne 
tím, že ho vyzývá, 
ne arogancí, ale 
svou náklonností, 
svou počestností 
a rozpoložením 
služby. Tak činí gri-
hasta ášram nejbez-
pečnějším ze všech 
ášramů. 

Žena může man-
želovi poradit, když 
se vydává špatnou 
cestou. Mandodarí, 

která byla ztělesněním počestné 
ženy, dala Rávanovi dobrou radu, 
který jí ale nedbal. Stejně tak 
Dhritaráštra obdržel dobrou radu 
od Gandhárí. Valiho žena Tára 
věděla, že mu hrozí nebezpečí, 
když ho vyzval Sugríva, ale aro-
gantní a pyšný Vali nedbal rady 
své počestné a moudré manželky 
a byl zabit. 

Žena by měla dávat manželovi 
dobré rady pokorným a sladkým 
způsobem, aniž by ranila jeho 

Rodinný život ve 
vědomí Krišny

Grihasta ášram je důležitou 
a nedílnou součástí systému 
daiví varnášramy. Tato 
příručka o grihasta ášramu 
je založena na informacích 
sesbíraných ze spisů Šríly 
Prabhupády v jeho cenných 
významech ve Šrímad 
Bhágavatamu a Bhagavad-
gítě, z jeho přednášek 
a dopisů a z příspěvků 
mnoha vedoucích oddaných 
ISKCONu.

Rádhanáth Mahárádžbhaktijóga v praxi
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city. Pokud tvrdohlavě její dobré 
rady nedbá, pak jen on sám musí 
vytrpět výsledky své karmy.    

Služba manželovi:
Je velice důležité, aby žena své-

mu manželovi věrně, oddaně 
a upřímně sloužila. Tuto radu na-
cházíme v Rámajaně a také v Ma-
hábháratě 

Anasúja radí Sítě: 
Když byli Pán Ráma a Síta ve 

vyhnanství, navštívili překrásný 
ášram Atri muniho a jeho ctnost-
né manželky Anasúji. Během je-
jich pobytu Anasúja Sítu poučila 
následovně:

nagarastho vanastho va shubho 
va yadivashubhah

yasam strinam priyo bharta ta-
sam loka mahodayah

Světy oplývající velkým bohat-
stvím čekají na ženy, kterým je 
jejich manžel drahý, ať už žije ve 
městě nebo v lese, ať už je přízni-
vý či nepříznivý. Tento pokyn je 
samotným kořenem úspěšného 
života v grihasta ášramu. Čest 
manžela je ctí manželky, jeho ra-
dost její radostí.

Královna Draupadí radí 
Satjabhámě: 

Královna Draupadí byla ctnost-
ná žena, která musela sloužit pěti 

manželům. V této souvislosti je 
tato rada, kterou Draupadí po-
skytla Satjabhámě, manželce Pána 
Krišny, velice poučná.

Pánduovští princové a jejich 
manželka byli vyhnáni ze své-
ho království a nyní žili v lese. 
Jednoho dne se stalo, že je při-
šel navštívit Pán Krišna se svou 
ženou Satjabhámou. Draupadí 
a Satjabháma se už dlouho ne-
viděly a po chvíli příjemné kon-
verzace se Satjabháma zeptala: 

„Draupadí, vím, že jsi schopná 
vládnout svým manželům, kteří 
jsou silní a pohlední jako vedoucí 
z bohů, ale proč tě tolik poslou-
chají a nikdy je nerozzlobíš? Pro-
sím vysvětli mi, co děláš, abych 
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přiměla Krišnu, aby mě také po-
slouchal.“

Královna Draupadí odpovědě-
la: „Věčná ctnost ženy je založena 
na její starosti o jejího manžela. 
Manžel je jejím bohem či pánem 
a jejím útočištěm. Vskutku nemá 
žádné jiné útočiště. Proč by tedy 
měla manžela ranit byť i sebemé-
ně? Ať už spím, jím, nebo se zdo-
bím, nikdy nejednám proti vůli 
svých manželů. Vždy jimi vede-
ná, nikdy nemluvím špatně o své 
tchýni.“ Satjabháma se zeptala: 

„To je všechno?“

Draupadí odpověděla: „Ne, 
jsou tu ještě další věci – jako 
způsob, jak se chovám vůči mým 
vznešeným manželům. Například 
nechávám stranou svou marni-
vost, mírním svou touhu a hněv 
a vždy je a ostatní manželky od-
daně obsluhuji. Ovládám svou 
žárlivost a s láskou ve svém srdci, 
a aniž bych se cítila ponížená pra-
cí, kterou vykonávám, svým man-
želům sloužím. Bojím se říct něco, 
co je zlomyslné nebo nepravdi-
vé, nebo se dívat či sedět nebo 
chodit nevhodně, nebo se na ně 
dívat způsobem, který odhalu-
je, co v srdci cítím. V mém srdci 

není žádný jiný muž, ať už by to 
byl člověk, nebešťan, Gandharva, 
mladý, ozdobený, bohatý či krás-
ný. Nikdy se nekoupu, nejím nebo 
nespím, dokud tak neučinili moji 
manželé a naši služebníci. Kdy-
koli se mojí manželé vrátí z pole, 
z lesa či z města, okamžitě vsta-
nu a vzdám jim 
svou úctu tím, 
že jim nabídnu 
vodu a místo 
k sezení. Vždy 
jsem zaneprázd-
něná službou 
svým manželům 
a nikdy si ne-
přeji být od nich 
odloučená. Když 
moji manželé 
odejdou z domu 
na návštěvu pří-
buzných, neno-
sím žádné květy 
ani vonné pas-
ty a praktikuji 
strohost. Cokoli 
moji manželé 
nepijí, nejedí 
nebo čeho si ne-
užívají, to nedě-
lám ani já. Vždy 
hledám ve svých 

manželech to dobré, vždy nosím 
ozdoby a následuji pokyny. Dnem 
i nocí, bez sebemenší zahálčivos-
ti, vždy vykonávám povinnosti, 
o kterých mě zpravila má tchýně, 
jmenovitě ty týkající se příbuz-
ných, dobročinnosti, uctívání 
bohů, obdarovávání nemocných 
atd. S pokorou a pod přijatými 
pravidly pečuji o své skromné, 
pravdomluvné a vždy ctnostné 
manžely, jako kdyby byli jedovatí 
hadi, kteří se snadno rozruší.“

❧ Bhíšmadéva v Mahábhá-
ratě říká, že pro muže je nařízeno 
mnoho druhů náboženských obě-
tí. Musí rozdávat milodary, musí 
se postit. Ale tyto věci nejsou ur-
čeny pro ženy. Pro ně je nařízeno 
prostě sloužit svému manželovi. 

❧ Dokonce, i když není 
oddaná nebo pokud manžel není 
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oddaný, žena může dosáhnout 
nebeských planet pouze tím, že 
bude svému muži cudně sloužit. 
Představte si ten prospěch, když 
jsou manžel i manželka oddaní 
a žena slouží svému muži posluš-
ně s počestností, pokorou a slad-
kými slovy!

❧ Když žena předstoupí 
před svého muže, měla by být 

veselá a spokojená, 
čistá a dobře oble-
čená. Měla by být 
chytrá v řízení do-
mácnosti, udržovat 
čistotu a pořádek, 
a měla by být šetrná 
ve svých výdajích. 
Na druhou stranu 
by muž měl dodá-
vat všeho dostatek. 
Tímto uspořádá-
ním se ušetří pení-
ze na službu Pánu 
Kršnovi a Jeho od-
daným.

❧ D o -
konce, i když je 
manžel nedůtklivý, 
v některých věcech 
trochu mimo, žena 

musí mít pochopení, hravě si s tě-
mito tendencemi poradit a při-
způsobit se manželově situaci nej-
lépe jak jen je schopná.

❧ Manželka může získávat 
inspiraci z příkladů ve Šrímad 
Bhágavatamu. Dévahútí sloužila 
svému muži Kardamovi Munimu 
v lese, cítila a chápala, co její muž 
chce a jaké je jeho rozpoložení, 

jeho vědomí, a tak jakožto po-
čestná manželka svého manžela 
úspěšně těšila. 

❧ Šríla Prabhupáda v jed-
nom významu vysvětluje, že pro 
ženu je první zásadou nábožen-
ství sloužit svému manželovi. 

❧ Oba, manžel i manželka, 
musí následovat pokyny svého 
Gurua a manžel musí následovat 
duchovního mistra tak dobře, aby 
byl schopen vytvořit správnou at-
mosféru pro vědomí Krišny. 

❧ Manželka by neměla 
očekávat, že její manžel bude jako 
Pán Ráma, když ona nejde ve sto-
pách Síty a naopak. 

❧ Oba dva, manžel i man-
želka, by se měli snažit následovat 
ve šlépějích ideálních grihastů, je-
den druhému sloužit a být šťastní 
ve vědomí Krišny.

❧ I když je manžel začáteč-
nický oddaný, manželka by mu 
přesto měla sloužit.

Přeložila: bhn. Kristina Skulín-
ková
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Pán Lví hory
Návštěva jihoindické svatyně Simháčalam

SIMHÁČALAM
v jihoindickém státě Andhra Pradéš je místem 

s nádhernou přírodou, ležícím ve scenérii zelených 
hor tyčících se nad městem Višákhapatnam a blíz-
kého moře. Lidé sem však nechodí pouze kvůli krá-
sám přírody; přicházejí, aby zde navštívili chrám.

Mnoho chrámů v jižní Indii v průběhu času za-
niklo, tento však nikoli. Do značné míry díky roz-
růstání blízkého Višákhapatnam, které se stalo 
významným městem s více než miliónem 
obyvatel a slouží jako přirozený rezervoár 
návštěvníků chrámu. Mnoho poutníků 
přichází také z Orissy, sousedního stá-
tu na severu.

Dříve, až do doby vlády krále Pra-
táparudry v šestnáctém století, 
byla tato část Andhra Pradéše 
spravována z Orissy. A zvláš-
tě v nejjižnější oblasti Oris-
sy, v okrese Gandžam, 
uctívá velká spousta lidí 
Pána Nrsimhadéva, ne-
boli Pána Krišnu v Jeho 
podobě napůl lva, napůl 
člověka. Simháčalam je 
pro okres Gandžam nej-
bližším chrámem Pána Nr-
simhadéva, takže sem z této 
oblasti během celého roku 
chodí poutníci. Nejvíce jich při-
chází při Čandan-játře.

Čandan-játra je den, kdy Pán dává 
daršan – to znamená, že oddaní mohou vidět Jeho 
podobu. Jindy vypadá podobně jako Šiva-lingam, 
protože je zakrytý pastou z nadrceného santálového 
dřeva (čandana). Po celý rok mají lidé Jeho daršan 
takto, v Jeho nitja rúpě, v neustále viditelné podobě 
pokryté vrstvou čandanu. Nidža rúpa, Jeho skutečná 
podoba, je odhalena pouze v den čandan-játry, kdy 

kněží čandanový pokryv odstraní, a poté čandan na 
Božstvo opět nanesou. Při čandan-játře přicházejí 
přijmout Pánův daršan v této podobě tisíce a tisíce 
lidí zejména z jižní Orissy a také z Andhra Pradéše, 
a jejich davy zaplavují celou oblast.

Přístupová cesta vzhůru k chrámu má přibližně 
tisíc schodů a výstup po nich přináší člověku pocit, 

že dosáhl něčeho velkého. Dnes má Simháča-
lam, stejně jako mnoho jiných chrámů, au-
tobusovou službu jezdící až nahoru, což je 

pohodlnější a mnohem jednodušší pro 
nohy. Ale opravdoví konzervativní 

poutníci sem stále stoupají krok za 
krokem, a tyto těžkosti, které pod-
stupují, aby se sem dostali, jejich 
dojem ze setkání s Pánem umoc-
ňují. Dříve samozřejmě poutníci 

chodívali na svatá místa týden 
či dva nebo i déle, a taková 

pěší cesta učinila jejich 
prožitek ještě intenziv-
nějším.
My jsme dorazili v so-

botu, při úplňku a navíc bě-
hem letních prázdnin, takže 

na místě byly zástupy tisíců 
přicházejících a odcházejících 

lidí. V Andhra Pradéši je pondělí 
tradičně vyhrazeno návštěvě chrá-

mů Šivy, a sobota pak návštěvě všech 
ostatních chrámů. Ti, kdo nejsou vege-

tariáni, se tento den postí od masa a navště-
vují chrámy, a tak tam byl opravdu velký nával.

Když jsem byl v Simháčalam jindy během klidné-
ho dne, přišel jsem v osm ráno, právě když chrám 
otvíral, a zůstal jsem tam, jak dlouho jsem chtěl, bez 
jakéhokoli vyrušování. Tentokrát zde však kvůli vše-
mu tomu shonu byla jiná atmosféra. Vše, od nastu-
pování do autobusů atd., je zde dobře zorganizováno 

Na poutní cestě
(první část)
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Bhakti Vikáša Svámícestopis
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tak, aby lidé mohli přijmout daršan, ale s pouhými 
třemi autobusy jezdícími nahoru a dolů v tak vel-
ký den, jako byl tento, vzniká na transportní systém 
velký nápor, takže nastává spousta zmatků a spěchu. 
Autobus si to šine nahoru a dolů horami kolem zna-
ček v telugu a orijštině, a také několika v hindštině. 
Serpentiny, prudké svahy. Je to docela vzrušující.

Na hoře
Když dospějete na vrchol hory, autobus zastaví 

a uvítá vás nahrávka Višnu-sahasranáma, tisíc jmen 
Pána Višnua, linoucí se z reproduktorů ve známém 
provedení od Lakšmí Subhramanjam. Spatříte 
spoustu lidí chodících kolem v mokrých šatech, ne-
boť na těchto svatých místech je tradicí se před dar-
šanem nejprve vykoupat v blízkém posvátném jezír-
ku. Další součástí tradice je oholit si před koupelí 
hlavu. Zde, v jižní Indii a zvláště v Andhra Pradéši, 
je to běžné nejen pro muže a děti, ale i pro ženy.

Kněží chrámu Simháčalam patří k Šrí sampradá-
ji, linii následující ctěného oddaného a fi lozofa Rá-
mánudžu. Simháčalam je jedním ze 108 míst, které 
Šrí sampradája uznává jako divja-dešam, duchovní 
místa v tomto hmotném světě. Šrí vaišnavští kněží 

zde vykonávají chrámové služby stále stejným způ-
sobem již od Rámánudžovy návštěvy tohoto místa 
před devíti stoletími. Většina chrámů Šrí sampradáji 
je spojena s alespoň jedním z Alvarů, velkých uči-
telů předcházejících Rámánudžu. Tento je spojen 
s Náma Alvarem, který složil písně oslavující simhá-
čalské Božstvo.

Schody ke vchodu do chrámu (a také schody ve-
doucí vzhůru horou) obvykle lemuje řada žebráků 
prosících o rýži a žen nabízejících mince. Podle 
obyčeje jim dáte jednu rupii (100 paisů) a ony vám 
dají 90 paisů v drobných. Tyto mince pak rozdáváte 
žebrákům v různých svatyních, trochu tady, trochu 
tam, protože na svatých místech máme rozdávat mi-
lodary. Jsou tam také samozřejmě prodavači ovoce, 
květin, kokosových ořechů pro obětování Božstvům, 
a prodejci knih a kazet souvisejících s tímto svatým 
místem. Zdejšímu koloritu přispívají také sádhuové 
s různými druhy tilaku a oblečení. Je to malý svět 
sám o sobě.

Přistoupení k Pánu
U hlavního vchodu do chrámu spatříte pamětní 

otisky chodidel Pána Čaitanji Maháprabhua, které 

Chrám Pána Nrsimhadéva v Simháčalam
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zde roku 1930 instaloval Šríla Bhaktisiddhánta Sa-
rasvatí Gosvámí Mahárádž, duchovní učitel Šríly 
Prabhupády, jenž otisky chodidel Pána Čaitanji na-
instaloval na mnoha místech, která Pán Čaitanja po 
celé Indii navštívil.

Jakmile vejdete do chrámu, ucítíte vůni koko-
su a kafru. Každý den přicházejí tisíce lidí a každý 
z nich přinese kokosový ořech, který je obřadně 
otevřen za zpěvu manter, a poté je v lampě zapálen 
kafr, takže tato vůně prostupuje celým chrámem. 
Když vstoupíte dovnitř, je v chrámu šero. Pokud sví-
tí osvětlení, pak pouze střídmě, aby byla zachována 
potemnělá atmosféra. Dále procházíte dlouhými 
chodbami, které mají po stranách ve zdech vytesané 
sochy a malé kaple s božstvy Alvarů a různými po-
dobami Lakšmí, manželky Pána Višnua. Šrí sampra-
dája původně pochází od Lakšmí, takže její oddaní 
uctívají především Její rozličné podoby. Nakonec 
dojdete do hlavní svatyně a slyšíte zpěv manter vy-
tvářející velmi zvláštní atmosféru.

Idea bhakti, oddanosti Bohu, je ústřední součástí 
indické kultury, avšak ačkoli je čistá bhakti velebena 
v písních a literatuře, ne každý přichází do chrámu 
z čisté oddanosti. Oddanost návštěvníků je smíšená. 
Většina lidí chodí uctívat Pána s myšlenkou, že bu-
dou odměněni nějakým materiálním požehnáním. 
Konkrétně tento chrám je proslulý tím, že bezdět-
ným matkám dává požehnání dítěte. Hned vedle 

prostoru pro Božstva 
stojí sloup – ozdobený 
látkou a obklopený stří-
brnými tácy a květino-
vými girlandami – kte-
rý ženy mají obejmout, 
pronést určité modlitby 
a provést uctívání, čímž 
požádají Pána, aby jim 
vyplnil jejich touhu. 
A obecně se sem lidé při-
cházejí modlit o peníze, 
rodinné štěstí a odstra-
nění překážek v hmot-
ném životě. Avšak ačkoli 
je to ještě dlouhá cesta 
k čisté oddané službě, 
stále je to daleko lepší, 
než být hrubým mate-
rialistou bez jakéhokoli 
ponětí o náboženství. 

A přicházejí sem také samozřejmě nějací oddaní 
mající v mysli pouze čistou oddanost.

V různých částech chrámu najdete bráhmany za-
městnané púdžou či studující sanskrtské knihy a re-
citující sanskrtské texty. Další bráhmanové mají za 
úkol uklízet chrám, přinášet zeleninu pro Božstva, 
chodit pro dřevo na vaření, nosit Pána v procesí - to-
lik různých služeb. Tyto povinnosti tradičně vyko-
návají generaci za generací ty samé rodiny, které žijí 
hned u chrámu.

Daršan probíhá ve velkém spěchu. Jeden muž 
je určen k tomu, aby všechny popoháněl ve frontě. 
A přímo před Božstvy je čtyři či pět mužů, kteří kaž-
dého chraplavě pobízejí a postrkují, aby postupoval 
dál. Přesto ke mně, coby oddanému z ISKCONu, 
byli milí a nechali mě stát stranou hrazení, abych 
mohl v klidu přednést své modlitby.

V hlavní svatyni hraje z reproduktorů opakovaně 
Óm Namó Nárájana, mantra Šrí Sampradáji. Návště-
va tohoto unikátního chrámu Lakšmí Váraha-Nrsi-
mhy, podoby Pána, kterou nikde jinde nenajdeme, 
je i přes všechnu tu tlačenici a strkanici radostí.

Pobyt Pána Čaitanji v Simháčalam
Pán Čaitanja Maháprabhu, samotný Krišna v roli 

Krišnova oddaného, navštívil Simháčalam přibližně 
před půlstoletím během své cesty po jižní Indii. Čai-

Otisky chodidel Pána Čaitanji
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tanja-čaritámrita (Madhya 3.83.-8) tuto Jeho návště-
vu popisuje takto:

„Dle Svého předchozího programu pokračoval Pán 
Šrí Čaitanja Maháprabhu ve Své cestě a po několika 
dnech dospěl na poutní místo známé jako Džijada-
nrsimha (Simháčalam). Poté, co v chrámu shlédl 
Božstvo Pána Nrsimhy, padl Šrí Čaitanja Maháprab-
hu čelem k zemi a vzdal Božstvu plné uctivé poklo-
ny. Poté v extatické lásce rozmanitě tančil, zpíval 
a modlil se:

sri-nrsimha, jaya nrsimha,
jaya jaya nrsimha

prahladesa jaya padma-mukha-
padma-bhrnga

„Všechna sláva Nrsimhadévo-
vi! Všechna sláva Nrsimhadévovi, 
jenž je Pánem Prahláda Mahá-
rádže, a jako včela neustále hledí 
na lotosu podobnou tvář Bohyně 
štěstí.“

ugro ‚py anugra evayam
sva-bhaktanam nr-kesari

kesariva sva-potanam
anyesam ugra-vikramah

„Ačkoli je lvice velmi nelítostná, 
ke svým lvíčatům je velice vlídná. 
Podobně je Pán Nrsimhadéva pře-
velice vlídný a jemný k oddaným 
jako Prahlád Mahárádž, přestože 
vůči démonům jako Hiranjakašipu je velmi nelítost-
ný.“

Takto Pán Čaitanja recitoval různé verše z šást-
ry (posvátného písma). Nrsimhadévovi kněží pak 
přinesli girlandy a zbytky jídla Pána Nrsimhadéva 
a nabídli je Pánu Čaitanjovi. Jeden bráhmana jako 
obvykle pozval Šrí Čaitanju Maháprabhua, aby na-
vštívil jeho dům a poobědval u něj. Pán strávil noc 
v chrámu a poté opět pokračoval ve Své cestě.“

Festivaly v Simháčalam
Oddaní v simháčalském chrámu slaví na počest 

Pána nejrůznější festivaly. Menší svátky probíhají 
každý týden nebo měsíc a několik velkých je jednou 
za rok. Některé z nich pocházejí z písem a jiné byly 

zavedeny na základě místních zvyků. Nejdůležitěj-
šími z výročních festivalů jsou Kaljanotsava a Čan-
danotsava. Tyto dva jsou autorizovány písmy a slaví 
se ve velkém.

Kaljanotsava oslavuje svatbu Pána s Jeho věčnou 
družkou Lakšmí, takže velmi připomíná to, co uvi-
díte na každé hinduistické svatbě. Začíná o jede-
náctém dnu (ekádaší) v první polovině lunárního 
měsíce Čaitra (odpovídá březnu) a trvá pět dní až 
do Púrnimy neboli úplňku. Během svátku probíha-

jí nejrůznější druhy rituálů, průvodů a svátečních 
událostí.

Největším festivalem je Čandan-játra, která se 
koná o Akšaja-tritíje, třetím dni první poloviny mě-
síce Vajsakha (duben-květen). V tento den je brzy 
ráno Božstvo zbaveno santálového pokryvu a odda-
ní mají možnost spatřit Jeho skrytou podobu. Bož-
stvo je obřadně vykoupáno a večer opět zakryto san-
tálem. Ze všech částí Indie se sem sjíždějí poutníci, 
aby v tento den byli na Simháčalam přítomní.

O jedenáct dní později chrám slaví Nrsimha Dža-
jantí, den zjevení Pána Nrsimhadéva.

Přeložil: bh. Ondřej Hládek
Pokračování příště...



22 22 

Před dávnou dobou žil na sa-
mém konci jedné malé indiánské 
vesnice v Americe starý muž. Jeho 
moudrost se zračila na jeho vlíd-
né vrásčité tváři a v hlubokých 
laskavých očích. Všichni vesni-
čané starce milovali, vážili si ho 
a často k němu chodili pro radu.

Starý muž měl neobyčejně 
krásného koně. Všichni lidé po 
celé zemi o tom koni slyšeli. Bylo 
to nádherné zvíře s dlouhou lesk-

noucí se hřívou. Jeho svaly se roze-
hrály leskem a krásou při každém 
pohybu. Stařec a kůň spolu žili již 
dlouho. Starý muž věděl o každé 
myšlence svého koně a kůň zase 
dobře věděl o všech starcových 
přáních dřív, nežli je vyslovil. Byli 
si za ta léta velice blízcí.

Když se Velký Náčelník dozvě-
děl o tomto koni, vyslal svého 
posla, aby toho koně od starce 
koupil. Náčelníkův posel uháněl 

tryskem k vigvamu 
s t a r é h o 

m u ž e 
a se-

skočil ze svého koně. Když se jeho 
mokasíny dotkly země, prach se 
rozvířil všemi směry. „Starý muži, 
jsem zde jménem Velkého Náčel-
níka. Posílá své pozdravy a ptá se, 
zda si může koupit tvého koně.“

Starý muž byl člověk vlíd-
ný, důstojný a choval se klidně 
a s rozvahou. Nakonec odpově-
děl: „Předej, prosím, mé pozdravy 
Velkému Náčelníkovi a poděkujte 
mu, prosím, za jeho laskavou na-
bídku ke koupi mého koně. Ten 
kůň je však mým přítelem, jsme 
společníci. Znám jeho duši a vím, 
že i on zná mou. Nemohu prodat 
svého přítele.“ Posel odjel pryč. 
Za dva týdny nato kůň starého 
muže zmizel.

Když vesničané uslyšeli, že 
se kůň ztratil, všichni se ko-
lem starce shromáždili. „Starý 
muži, to je ale velká smůla! 
Mohl jsi svého koně prodat 
Velkému Náčelníkovi. Teď ne-
máš koně ani peníze. To je ale 
smůla!“

Starý muž se na každého 
z vesničanů podíval svýma 
mírnýma očima a řekl: „Není 
to smůla. Není to štěstí. Ne-
známe celý příběh. Řekněme 
jen, že kůň utekl.“ Vesničané 
odcházeli a kroutili hlavou, 
protože si byli jisti, že je to ve-
liká smůla.

O měsíc později se kůň sta-
rého muže vrátil a za ním ná-
sledovalo dvacet dalších nád-
herných koní. Každý z nich 
byl bujný a překypo val vita-

Neznáme celý příběh

povídka
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litou a energií. Vesničané se opět 
seběhli. „Starý muži, měl jsi prav-
du. Nebyla to smůla, že tvůj kůň 
utekl. Bylo to štěstí. Teď nejenže 
máš svého koně zpátky, ale ještě 
dvacet dalších krásných koní! To 
je štěstí!“

Starý muž jen pomalu zavrtěl 
hlavou a s hlubokou pokorou 
řekl: „Není to dobré, není to špat-
né. Neznáme celý příběh. Řek-
něme jen, že kůň se vrátil.“ Lidé 
odcházeli a kroutili hlavou. Byli si 
jisti, že je to obrovské štěstí, mít 
tolik krásných koní.

Starý muž měl jediného syna, 
který začal koně drezírovat. Syn 
každý den brzy ráno vstával 
a pokračoval ve své práci. Jed-
noho rána se starý muž přišel 
na svého syna podívat. Mladý 

muž se vyšvihl na neosedlaný 
hřbet divokého černobílého koně 
s přirozeným půvabem. Kůň se 
divoce vzepjal, otočil se doprava 
a pak doleva. Najednou jediným 
mocným kopnutím zadních no-
hou vyhodil kůň syna vysoko do 
vzduchu. Syn starého muže dopa-
dl na zem a zhroutil se v prachu. 
Měl zlomené obě nohy.

Všichni vesničané se shromáž-
dili s velkým nářkem a lamento-
váním. „To je ale neštěstí! Máš 
pravdu, starý muži. To, že se tvůj 
kůň k tobě vrátil, byla velká smůla. 
Teď má tvůj jediný syn obě nohy 
zlomené a je z něho mrzák. Kdo 
se o tebe postará, až budeš starý 
a nemohoucí? To je velká smůla.“

Starý muž se napřímil a váž-
ným hlasem řekl: „Není to smůla. 

Není to štěstí. Řekněme jen, že 
můj syn si zlomil obě nohy. Ne-
známe celý příběh.“ Vesničané 
odcházeli a kroutili hlavami. Byli 
si jisti, že je to velká smůla.

V zemi vypukla válka a Velký 
Náčelník povolal všechny mladé 
muže do boje. Byla to krutá vál-
ka a vesničané věděli, že už nikdy 
svoje syny neuvidí. Ještě jednou 
se shromáždili okolo starého 
muže. „Starý muži, máš pravdu. 
Není to smůla, že si tvůj syn po-
lámal nohy, protože i když je mr-
zák, pořád máš svého syna. My už 
nikdy své syny neuvidíme. Máš 
opravdu velké štěstí.“

A starý muž znovu odvětil: 
„Není to štěstí. Není to smůla.“ 

„Neznáme celý příběh...“



Švýcarská roláda

Postup přípravy:

Smíchejte v misce mléko s citrónovou šťávou. Našlehejte v míse máslo a cukr, až jsou lehké a na-
dýchané. Přidejte med nebo melasu a mléko a pokračujte ve šlehání. Přesejte mouky a prášek do 
pečiva a přidejte je na vrch. Smíchejte všechny ingredience. Nalijte hmotu do připravené formy 
a pečte 10-15 minut.

Nechte 5 až 10 minut vychladnout a vyklopte na lehce vlhkou utěrku. Rozetřete po povrchu náplň 
a pevně korpus zarolujte. Nechte roládu vychladnout zabalenou ve vlhké utěrce. Ozdobte cukro-
vou polevou. Při zvláštních příležitostech můžete roládu pro změnu ozdobit polevou ze salka nebo 
karobovým krémem.
Na závěr vše s láskou a oddaností obětujte Šrí Krišnovi.
Dobrou chuť!

Těsto:
200ml mléka 
Pár kapek citrónové šťávy
4pl másla 
50g cukru
1pl medu nebo melasy
100g mouky
75g kukuřičné mouky
1čl prášku do pečiva

Poleva:
1pl moučkového cukru na 
cukrovou polevu (podle vol-
by)
Bohatší varianta: 
Zkaramelizované salko smí-
chané s máslem a sušeným 
mlékem (dle volby)
Nebo karobový prášek smí-
chaný s máslem, cukrem a su-
šeným mlékem (dle volby)

Náplň:
4 pl džemu a 2dcl směsi nase-
kaného ovoce a ořechů

Jedna forma na švýcarskou 
roládu nebo 20x30cm obdélní-
kový plech, vymazaný a vysy-
paný moukou.
Teplota pečení: 180 °C
Doba pečení: 10-15 minut
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