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Slovenská republika

 
Zveme vás!
 na středeční program v Góvin-

dě, Soukenická 27, od 18 hodin
 na nedělní hostinu v chrámu 

Lužce, začátek od 14 hodin
 na harinám, sraz u Obecního 

domu ve středu a v pátek v 16 
a každou 1. sobotu v měsíci 
v 11 hodin

 

Příspěvky na vydávání časo-
pisu můžete zasílat na adresu 
redakce nebo na účet chrámu: 
2800101124/2010 

Hare Krišna,
toto hnutí se oficiálně jmenuje 

Mezinárodní společnost pro vě-
domí Krišny. A o tom to celé je – 
o vědomí. Všechny naše činnosti 
můžou vypadat stejně jako čin-
nosti světské povahy, jediný rozdíl 
je, kde je naše srdce, pro koho vše 
děláme.

Musíme za vším vidět Krišnu. 
A chápat, že ať se nám daří nebo 
ať se vše obrací proti nám, pořád 
je to Jeho dokonalá milost, kterou 
můžeme docenit teprve tehdy, až 

všechny obtíže a překážky překo-
náme.

Můžeme naříkat, že nejsme 
v situaci, ve které bychom byli 
bývali mnohem raději, a trápit se, 
že pořád narážíme na potíže způ-
sobené svým olbřímým falešným 
egem a neovládnutou myslí.

Nebo můžeme být nekonečně 
šťastní, že jsme se ocitli ve společ-
nosti, která nám dává poznání, kdo 
jsme, kdo je Krišna a jaký je náš 
vzájemný vztah, a že v této společ-
nosti můžeme radostně oslavovat 

příchod Nejvyššího Pána – kírta-
nem, čtením a půlnoční extatickou 
hostinou.

A den poté ještě radostněji osla-
vovat Šrílu Prabhupádu, který si 
dal s námi takovou práci a dal nám 
své knížky a své vedení a společ-
nost. Jednoho dne lidstvo jistě do-
cení, že tento malý bengálský svá-
mí se zlatavou pletí zachránil celý 
svět! Šríla Prabhupáda kí džaj!

Vaše služebnice
Džalángí déví dásí

Česká republika
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V Ahmedabádu jsme bydleli v domě životního 
člena ISKCONu. Šríla Prabhupáda pobýval v Indii 
již přes dva měsíce a já jsem si poprvé mohl vychut-
nat, co znamená být v Indii nemocný. Prabhupáda 
přednášel každý večer v pandálu. Jednou večer jsem 
na přednášce cítil nesmírnou slabost a horečku. Stě-
ží jsem držel hlavu vzhůru a tu a tam jsem podři-
moval. Nevěděl jsem, co se to se mnou děje. Ještě 
nikdy jsem se necítil tak nemocný. Šríla Prabhupáda 
přerušil přednášku a podíval se na mě. „Probuď se!“ 
řekl mi. „Jestli se potřebuješ vyspat, běž spát.“ Přesně 
tohle jsem potřeboval. Z posledních sil jsem se sna-
žil po zbytek přednášky držet záda zpříma a hlavu 
vzhůru. Dokázal jsem to a k žádné další nepříjemné 
situaci už nedošlo.

Nepamatuji se, že by mi někdy bylo tak zle. Po 
přednášce jsem šel do Prabhupádova pokoje a řekl: 

„Nechápu, co se to se mnou děje. Cítím se velmi 
špatně. Nebývám nikdy nemocný. Nebyl jsem ne-
mocný už ani nepamatuji.“ Šríla Prabhupáda na mě 
pohlédl udiveně. „To je skutečně úžasné,“ řekl. „Být 
nemocný a mít potíže je přirozeným stavem života. 
Máš velké štěstí. V hmotném světě je normální, že je 
člověk nemocný.“

Laskavě řekl paní domu o mém stavu a požádal ji, 
aby o mě pečovala. Paní domácí mě uložila do po-
stele v hlavní ložnici a připravila mi misku rajčatové 
polévky. Šríla Prabhupáda se přišel ujistit, zda jsem 
v pořádku. Cítil jsem se lépe, když jsem viděl, jak 
se o mě stará. Domácí pak zavolala homeopatického 
lékaře, který mi ze své černé doktorské kabely dal 
malé cukrové kuličky. Druhý den ráno jsem se cítil 
silnější a pokračoval jsem ve své službě.

O dva týdny později jsme v Bombaji přebývali 
v bytě Kártikéji Mahádévii. Před svítáním jsme od-
jeli autem Ambassador na místo, kde se Prabhupáda 
často procházel, když zde bydlel. Kráčeli jsme spo-

lečně po pobřeží, zatímco slunce stoupalo nad obzor. 
Po pár minutách mi Šjámasundara  pohlédl do očí 
a začal se hlasitě smát. Než jsem se ho stačil zeptat, 
co je mu tak k smíchu, řekl: „Chlapče, ty máš ale žlu-
té oči. Máš žloutenku.“

Nevěděl jsem, co to je, i když jsem slyšel, jak o žlou-
tence hovoří Šríla Prabhupáda na přednáškách, kde ji 
používal jako podobenství pro naši hmotnou situaci. 
Říkal, že když má někdo žloutenku, léčí se cukrkan-
dlem rozpuštěným ve vodě. Chutná to zprvu hořce, 
ale když se uzdravíte, začne to chutnat sladce. Šjá-
masundara mi vysvětlil všechny příznaky.

Konečně mi ta slabost, kterou jsem po minulé týd-
ny cítil, dávala smysl. Teď, když jsem měl diagnózu, 
cítil jsem se rázem hůř. Po zbytek procházky jsem 
se sotva vlekl. Po návratu do bytu Kártikéji jsem šel 

To mám asi také 
žloutenku

31. listopadu 1972, ISKCON Bombaj

Šrutakírti dás seriál
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do Prabhupádova pokoje a složil mu poklony. „Šrílo 
Prabhupádo,“ řekl jsem vyděšeně, „mám žloutenku.“ 
Pohlédl na mě překvapeně a řekl: „Jak se to proje-
vuje?“

„Mám tmavou moč,“ vysvětloval jsem. „Nechutná 
mi jíst a cítím se velice slabý.“

„Hmm,“ řekl s úsměvem. „To mám asi také žlou-
tenku.“ Měl úžasný smysl pro humor a opět mi při-
pomněl, že být nemocný je v tomto hmotném světě 
normální, a navíc mi naznačil, jak se člověk cítí ve 
stáří. 

Šríla Prabhupáda znal velmi dobře příznaky všech 
nemocí, byl léta lékárníkem. Pokud já vím, znal 
všechno. Pokračoval jsem: „Tamál Krišna Mahárádž 
a ostatní oddaní se domnívají, že bych pro vás neměl 
vařit, protože žloutenka je vysoce nakažlivá. Může 
být nebezpečné i to, že se dotýkám vašich talířů 
a připravuji jídlo.“

„Ne. To je v pořádku,“ řekl s úsměvem. „Jsi dost sil-
ný, abys mohl vykonávat svoji službu?“ Přikývl jsem. 

„Tak dělej svoji službu dál. Není čeho se bát.“

Díky Prabhupádově požehnání jsem pokračoval 
i přes nemoc ve svých povinnostech, včetně choze-
ní na ranní procházky, masírování a vaření. Někdy 
jsem Prabhupádově humoru moc nerozuměl. Nyní 
už chápu, že v tomto hmotném světě máme všichni 

„kožní nemoc“, spočívající v tom, že si myslíme, že 
jsme toto tělo. Teď, když je mi už přes padesát, vidím, 
jak je výjimečné, aby se člověk cítil úplně zdráv, bez 
bolestí a slabosti.

Při návštěvě bytu Kártikéji Mahádévii v listopadu 
2005 mi podrobně vyprávěli o milosti mého duchov-
ního učitele. Prohlédl jsem si Prabhupádův psací 
stroj a pohovořil s jeho synem, Kírtanem. Byly to 
úžasné chvíle. Mezitím si manželka Kártikéji, Gaurí, 
povídala s mojí ženou o tom, jak milý Prabhupáda 
byl a jak mu na jeho žádost vždycky večer připravo-
vala burizony a horké mléko. Pak se zmínila o tom, 
že jí Prabhupáda doporučil, aby mi nedávala k obě-
du víc než čtyři čapátí, protože jsem měl kvůli žlou-
tence špatné trávení.

Šrílo Prabhupádo, vždy jste se o mě dobře staral 
a děláte to dodnes. Jak čas míjí, pociťuji vaši milost 
každý den stále víc. Přichází přímo skrze vás a vaše 
žáky. Jsem šťastný, že nezapomínáte na svého žlouten-
kou postiženého služebníka.
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Kolik toho můžeš vydržet?

Dokud jsme v hmotném světě, 
musíme trpět – bolestí, kterou 
nám způsobují druzí, bolestí, kte-
rou nám způsobují naše vlastní 
těla a mysli, bolestí způsobenou 
činnostmi přírody. A pokud to 
neumíme unést, nedokážeme 
v tomto světě žít.

Ale kolik toho může člověk vy-
držet? A neměli bychom se tomu 
občas vzepřít? Proč bychom to 
měli tedy snášet? A pokud mu-
síme, co nám umožní tolerovat 
těžkosti, aniž bychom byli rozru-
šení?

Šríla Prabhupáda vyprávěl pří-
běh o malém chlapci, který toho 
vydržel víc, než si dovedu předsta-
vit, a dává nám představu o tom, 
proč se tomu nevzepřel, a jak byl 
schopen to zvládnout, aniž by byl 
rozrušen:

„Prahláda Mahárádža – jeho 
otec ho přivedl do tolika nebez-
pečných situací, dokonce mu 
dal i jed. On věděl: ‚Můj otec 
mi teď dává k vypití jed. Dobře, 
tak se napiji. Když Krišna bude 
chtít, tak mě zachrání. Otec mi 
dává jed. Kdo ho může zastavit?‘ 
A jeho otec byl tak veliký a mocný 
démon – Hiranjakašipu. Prahlá-
dova matka plakala, prosila ho, 
ale jeho otec ji nutil: ‚Dej svému 
synovi jed.‘ Ona ho tak snažně 
prosila, ale on byl démon: ‚Ne, 
musíš mu ho dát.‘ A tak matka 
to věděla, a věděl to i syn, že otec 
mu dává jed. Co mohl dělat, malé 
dítě? ‚Dobře, tak se napiji.‘ Nebyl 
rozrušený. ‚Dobře, když Krišna 
bude chtít, budu žít.‘“

Takže jeden z důvodů k tomu, 
abychom to snášeli, je že nemá-

me žádnou jinou šanci. Síly, které 
jednají proti naší vůli, jsou příliš 
velké, příliš mocné na to, aby-
chom jim vzdorovali. A co nám 
umožní, abychom to strpěli bez 
rozrušení? Víra v Boha, v Krišnu. 

„Jestli Krišna chce, zachrání mě. 
Přežiji to – a udělám pokrok.“

Ve stejné promluvě Šríla 
Prabhupáda vysvětluje: „Sádhu 
(oddaný) je titikšava – toleruje 
všechny druhy špatných pod-
mínek. Protože tohle je místo se 
špatnými podmínkami, sádhu 
se učí, jak to snášet. Sádhu není 
nikdy rozrušen. Jasmin sthitó na 
duhkhéna gurunápi vičáljaté (Bg 
6.22). Sádhu, který přijal útočiš-
tě u Krišny, není nikdy rozrušen, 
i když se dostane i do nejtěžšího 
nebezpečí.“

Takže znovu, ten kdo má víru 
v Boha, kdo přijmul u Boha úto-
čiště, ten to může snést. Ale po-
kud může vzdorovat nebo odejít, 
proč by to měl snášet? Prabhu-
páda odpověděl jedním slovem: 
kárunikáh – titikšavah káru-
nikáh:

„Titikšavah – sádhu se ne-
rozruší. A zároveň kárunikáh. 
I když je sám rozrušován, je 
milostivý k ostatním.

Přesně jako Ježíš Kristus. 
Přibíjeli ho na kříž, a přesto 
byl milostivý: ‚Bože, tito lidé 
nevědí, co činí. Prosím, odpusť 
jim.‘ To je sádhu. Osobně je ru-
šen démony, přesto je milostivý 
k lidem obecně. Oni trpí, pro-
tože potřebují vědomí Krišny. 
Dokonce až do okamžiku smr-
ti se sádhu snaží kázat vědomí 
Krišny. ‚Kéž jsou tito lidé po-

žehnáni. Co je toto hmotné tělo? 
Dokonce, i když jsem zabit, já 
nejsem zabit; tohle tělo je zabito, 
to je vše.‘ To je sádhu. Titikšavah 
kárunikáh. Na jedné straně je to-
lerantní a na druhé milostivý.

V hmotném světě, když je člo-
věk rozrušený, nemůže prospět 
svou prací nikomu jinému. Je 
rozrušen: ‚Ne, jsem příliš rozčí-
lený, nemluv na mě.‘ Ale sádhu 
pokračuje a dává požehnání všem 
lidem. Titikšavah kárunikáh (ŠB 
3.25.21).“

Všichni čelíme situacím, které 
jsou obtížné a bolestivé, a chceme 
dělat to, co je správné a spraved-
livé – koneckonců to, co potěší 
Boha. Pokud jednáme na základě 
našeho skutečného já, duše – ne 
těla nebo mysli – s vírou v Boha, 
abychom Ho potěšili, abychom 
předali Jeho poselství, dá nám 
inteligenci, jak postupovat, a pů-
jdeme směrem k Němu.

Modlím se o to, aby mi dal ta-
kovou sílu a inteligenci.

Girirádža Svámí zamyšlení
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„Ó můj Pane, vlastníku celého stvoření, nyní ses 
zjevil v mém domě s touhou ochránit tento svět. 
Jsem si jist, že zničíš všechny armády, jež se pohy-
bují po světě pod vedením politiků převlečených 
za kšatrijské panovníky, kteří jsou však ve skuteč-
nosti démony. Musíš je zabít, abys ochránil nevin-
nou veřejnost.“

VÝZNAM: Krišna se na tomto světě zjevuje se 
dvěma záměry: paritránája sádhúnam vinášája ča 
duškritám – aby ochránil nevinné, zbožné oddané 
Pána a potíral všechny nevzdělané, nekulturní asury, 
kteří bezdůvodně štěkají jako psi a rvou se o poli-
tickou moc. Je řečeno: kali-kálé náma-rúpé krišna 

avatára. Hnutí Hare Krišna je také inkarnací Krišny 
v podobě svatého jména (náma-rúpe). Každý z nás, 
kdo se skutečně bojí asurských vládců a politiků, 
musí uvítat tuto Krišnovu inkarnaci: Hare Krišna, 
Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare/Hare Ráma, 
Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare. 

Pak bude před trápením působeným asurskými 
vládci ochráněn. V současné době jsou tito vládci 
tak mocní, že se po dobrém či po zlém zmocňují 
nejvyšších míst ve vládě a pod záminkou zajištění 
bezpečí národa nebo nějakého stavu nouze vykořis-
ťují nespočetně mnoho lidí. 

Pak jeden asura porazí druhého, ale lidé trpí dále. 
Celý svět je tedy v povážlivé situaci a hnutí Hare 

Modlitby Krišnova otce Vasudévy

Šríla PrabhupádaŠrímad Bhágavatam
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Krišna je jedi-
nou nadějí. Pán 
Nrisimhadéva 
se zjevil, když 
Prahláda neú-
nosně týral jeho 
asurský otec. 

Kvůli těmto 
asurským ot-
cům – tím mí-
níme vládnoucí 
politiky – je 
nesmírně těžké 
hnutí Hare Kriš-
na šířit, ale jeho 
prostřednictvím 
se nyní Krišna 

zjevuje ve svém svatém jménu, a tak můžeme doufat, 
že budou tito démonští otcové zničeni, a na celém 
světě bude nastoleno Boží království. Svět je nyní 
plný asurů v rouchu politiků, guruů, sádhuů, jógích 
a inkarnací, které odvádějí veřejnost od vědomí 
Krišny, jež může společnosti poskytnout skutečný 
prospěch.

 „Ó můj Pane, Pane polobohů, poté, co tento ne-
civilizovaný Kansa uslyšel proroctví, že se narodíš 
v našem domě a usmrtíš ho, zahubil mnoho tvých 
starších bratrů. Jakmile od svých pobočníků usly-
ší o Tvém zjevení, okamžitě přijde ozbrojen, aby 
Tě zabil.“

VÝZNAM: Kansa je zde označen jako asabhjah, 
což znamená „necivilizovaný“ či „zlotřilý“, neboť 
zahubil mnoho dětí své vlastní sestry. Když uslyšel 
proroctví, že ho její osmý syn usmrtí, okamžitě chtěl 
svou nevinnou sestru zabít ještě v průběhu její svatby. 
Necivilizovaný člověk je schopen čehokoliv, jen aby 
uspokojil své smysly. Je schopen zabíjet děti, krávy, 
bráhmany, starce – s nikým nemá slitování. Podle 
pravidel védské civilizace se má kravám, ženám, dě-
tem, starcům a bráhmanům odpouštět, i když se do-
pustí něčeho špatného. Asurové, necivilizovaní lidé, 
na to však nedbají. V současné době se krávy i děti 
zabíjejí bez omezení, a tato civilizace nemá s lidskou 
nic společného. Ti, kdo tuto odsouzeníhodnou civi-
lizaci řídí, jsou necivilizovaní asurové.

Tito necivilizovaní lidé nejsou hnutí pro vědomí 
Krišny příznivě nakloněni. V postavení vládních 
úředníků bezostyšně prohlašují, že zpívání Hare 
Krišna je výtržnost, přestože Bhagavad-gítá jasně 
říká: satatam kírtajantó mám jatantaš ča dridha-
vratáh. Podle tohoto verše je povinností mahátmů 
zpívat Hare Krišna mantru a snažit se ji všemi způ-
soby šířit po celém světě. Společnost je bohužel tak 
necivilizovaná, že existují takzvaní mahátmové, kte-
ří neváhají zabíjet krávy a děti a chtějí zastavit hnutí 
Hare Krišna. 

Toto necivilizované jednání jsme zažili na vlastní 
kůži při odporu vůči středisku Hare Krišna v Bom-
baji, zvaném Hare Krišna Land. Tak jako Kansa 
nemohl zabít nádherné dítě Vasudévy a Dévakí, ne-
civilizovaná společnost nemůže zastavit hnutí pro 
vědomí Krišny, bez ohledu na to, jak jí jeho rozvoj 
vadí. Přesto musíme čelit mnoha různým potížím. 
I když Krišnu nebylo možné zabít, Vasudéva se jako 
Jeho otec chvěl, protože ze své náklonnosti myslel 
na to, že Kansa okamžitě přijde a jeho syna zahubí. 
I když se hnutí pro vědomí Krišny neliší od Krišny 
samotného, a žádní asurové ho nedovedou zadr-
žet, i my se bojíme, že by je mohli asurové kdykoliv 
v kterékoliv části světa zastavit.

10. zpěv, kap. 3, Narození Pána Krišny, verš 21 a 22
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Ratha-játrá 2011
Jako malá jsem se vždy velice 

těšila na Vánoce, celá ta atmosféra 
okolo, cukroví, pohádky, dárečky. 
Tento rok jsem si uvědomila, že se 
těším na Ratha-játru jako v dět-
ství na Vánoce:). Krásná podoba 
Pána Džagannátha, kírtan, tanec, 
oddaní, celá atmosféra okolo...

Pro někoho je Ratha-játrá jed-
nodenní, maximálně dvoudenní 
festival, pro někoho je to záleži-
tost na pár hodin a pro někoho 
je to služba na několik měsíců. 
Zajímavé, jak se dá jedna událost 
vnímat z tolika úhlů pohledu.

Ráda bych vám nastínila úhel 
Ratha-játry, jak ho zažívám já:).

Většinou začíná příprava Ra-
tha-játry v lednu, před naším 
odjezdem do Indie. Jako první se 
musí požádat o všechna možná 
povolení – trasa průvodu, místo 
konání, povolení k průjezdu nad-
měrného vozidla po veřejných 
komunikacích…

Můj manžel (Níla Mádhava pr.) 
se domluví s Nitái Navadvípačan-
drou pr. (tento rok tuto službu 
převzal Trilókátma pr.) na všech 
podrobnostech, a pak už komuni-
kují během našeho pobytu v Indii 
přes email.

Tehdy se také domluví datum 
české Ratha-játry. Vůz je každo-
ročně dovážen z Anglie a dělíme 
se o něj s dalšími místy v Evropě, 
proto určení data není jen na nás.

Už během našeho pobytu v In-
dii se NMD připravuje na Ratha-
játru. Nakupuje dárečky pro od-
dané, kteří se zapojí ve festivalu, 
látky na nové šaty pro Božstva, 
knihy Šríly Prabhupády v anglič-
tině.

Když se vrátíme z Indie (březen, 
duben), začíná pomalu chystat 
půdu pro nadcházející festival. 
Oslovuje a navštěvuje oddané, 
přátele a zájemce o nektar. Někte-
ří podpoří festival fi nančně, jiní 
službou.

Nektar začíná houstnout dva 
měsíce před začátkem, když už se 
konkrétní oddaní ujímají zodpo-
vědností, domlouvají se konkrét-
ní služby, objednává se pódium, 
lavice a stoly, rychle se vyrábí pla-
kát a letáčky.

Přestože žádost o Staroměstské 
náměstí máme podanou již něko-
lik měsíců, stále nic nevíme – tra-
dičně.

Madhu Pandit pr. měsíc před 
festivalem začal s koordinací nej-
náročnějšího departmentu festi-
valu – vaření a rozdávání prasá-
dam.

Oddaní na ulicích rozdávají le-
táčky a zvou lidi. Začínáme s pro-
pagací na internetu. Meditace je 
již plně zaměřena na Ratha-játru. 
Čtrnáct dní před Ratha-játrou 

„dostáváme Staromák“!
Týden před Ratha-játrou oslo-

vujeme média, přijíždí vůz Pána 
Džagannátha, a Labanga pr. za-
čne připravovat technické zázemí 
pro stanové městečko. Rozměřují 
s Níla Mádhavou pr. celou trasu, 
protože každý rok v centru Prahy 
přibude tu sloupek, tu květináč, 
tu venkovní restaurace a vůz už 
nemůže projet. Chodí tedy s met-
rem, voskovkami a značí si cestu.

Rukminí Ramana pr. v průbě-
hu celého týdne nakupuje potra-
viny na vaření a spolu s Madhu 
Panditem pr. organizují přípravu 
prasádam.

Kasturí Maňdžarí dd mě neu-
stále popichuje k větší aktivitě na 
poli propagace a sama spolu se 
svojí sestrou na ní samozřejmě 
pracuje také.

1. místo - bhakta Radek Šimek

Rádhiká Sundarí déví dásíreportáž
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Tanečnice Bhárata Nátjam se 
intenzivně připravují na vystou-
pení. Já s Matí dd balíme celý den 
zboží k prodeji. Na žádost odda-
ných v chvatu připravíme módní 
přehlídku – přemluvíme budou-
cí modely a modelky, vybereme 
oblečení, připravíme hudbu. Do 
toho už květinový department 
v čele s Kalávatí dd rozhazuje sítě. 
Chytá zájemce o výrobu dekorací 
na vůz a sponzory květin.

Atmosféra je úplně nabitá, čím 
více se blíží den „D“, tím více se 
těšíme, tím méně máme energie, 
já jsem více nervózní, ale jedem!!! 
(Nechápu na co „jede“ můj man-
žel, protože on energií a nadše-
ním jen hýří.)

Konečně sobota a festival Sva-
tého Jména! Jestli někdo ještě ne-
meditoval o Ratha-játře, tak dnes 
už se tomu nevyhne! Kírtan, od-
daní a 30 až 40 mátádží připravují 
květinovou výzdobu.

V Góvindě se vaří o 108 pra-
sádam na rozdávání – Food for 
Life.

A konečně! Na Staroměstském 
náměstí v 6 hodin ráno to koneč-
ně vypukne. Příprava vozu, zdo-

bení, stavění pódia, festivalového 
městečka, dováží se prasádam, 
rozbaluje butik. Blažený zmatek:)

V 10 hodin oddaní přiváží 
autem Pána Džagannátha, Jeho 
bratra Baladéva a Jejich sestru 
Subhadru. Zdvihací plošinou vy-
jedou téměř k oltáři, oddaní Bož-
stva krásně ozdobí a ve 12 hodin 

„tjadydý do ulic!“
A že prý tohle je začátek :))
Samotný průvod nemusím ni-

komu popisovat, prostě nádhera, 
zážitek z jiného světa!

Ale pro mě je to stoupající stres. 
Protože v 15 hodin začíná na 

pódiu kulturní program, já jsem 
jako každoročně moderátorkou 
a jako každoročně jsem se ne-
připravila! Přestože strávím celé 
odpoledne až do 20 hodin kolem, 
nebo na pódiu, ještě vůbec nevím, 
co budu říkat! A jako každý rok 
se snažím uklidnit, jdu do „šatny“ 
stanu pro účinkující a snažím se 
snažit soustředit, ale…

Určitě máte zkušenost, že v ner-
vozitě se špatně soustředí. Do 
toho všeho se ze mě stává securi-
ty, protože všichni oddaní si chtě-
jí dát věci do stanu pro účinkující 
a začnou se právě u něho sdružo-
vat, nebo přímo na schodech na 
pódium. Protože vím, že za půl 
hodiny od začátku programu se 
přijde sedm modelek chystat na 
přehlídku a do toho čtyři taneč-
nice, nemůžu dopustit přeplnění 
a přelidnění šatny.

I když nerada, musím oddané 
znovu a znovu upozorňovat, že 
to není šatna pro všechny – ta je 
jinde.

Tak, a z přípravy na modero-
vání zase sešlo. Jediný, kdo je pro 
mě v tuto chvíli uklidňující, je 
Gaurahari pr., který se mnou mo-
deruje (překládá do angličtiny) 
a je zkrátka v pohodě.

2. místo - bhakta Libor Píza

3. místo - bhakta Petr Boržík ml.
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Kulturní program začal, už mu-
síme jít. Vyjdu na pódium a ko-
nečně se uklidním, zmatek jsem 
nechala za sebou, přivítám hosty, 
vysvětlím trochu něco o festivalu, 
kde co je umístěné a co je čeká.

Během dění na pódiu ještě mu-
sím několikrát prohodit vstupy 
různých účinkujících. 

Stále také vykonávám funkci 
securiťáka:(. Myslím na to, že 
bychom tu někoho takového po-
třebovali, prostě jsme letos za-
pomněli. A tak jsem se proti své 
vůli stala „zlou paní“, a proto se 
upřímně omlouvám všem, kte-
rých jsem se v nervozitě a stresu 
jakkoliv dotkla.

Kolem 18. hodiny konečně 
opadne stres, abych všechno stih-
la, aby všechno klapalo, abych vě-
děla co říct… Na pódiu pokračuje 
kulturní program, návštěvníci vy-
padají spokojeně, začínám si uvě-
domovat, že vše dobře dopadlo:).

Je 20 hodin, na pódiu probí-
há závěrečný kírtan, poté se za 
všechny rozloučím s publikem 
a je konec.

Oddaní se s vervou pustí do 
úklidu a likvidace stanového 

městečka, kolem 22. hodiny už je 
vše uklizené. Odjíždíme z „místa 
činu“ vyčerpaní, hladoví (alespoň 
já:), šťastní a nabití výjimečnými 
zážitky.

No netěšili byste se na příští 
rok?:)

Slovo organizátora 
Níla Mádhavy Dáse:

Díky letošní spolupráci odda-
ných jsme zdarma rozdali: 360 kg 
ovoce, 3 000 kusů balíčků mahá-
prasádam, 300 litrů kičrí, 250 litrů 
halvy, 90 litrů raity, 211 knih Šríly 
Prabhupády, catering rozdal mi-
lost v podobě 750 porcí prasádam 
a milost Pána Džagannátha obdr-
želo tisíce podmíněných duší.

Protože celý festival je zcela 
zdarma (včetně prasádam a uby-
tování), rád bych poděkoval všem, 
kteří přispěli jakoukoliv částkou, 
aby se tento festival mohl konat!

Bez oddaných a jejich přátel 
není možné takový festival uspo-
řádat, proto upřímně děkuji všem, 
kteří se svou službou, pomocí, 
meditací a radami podíleli na 
tomto festivalu. 

Velkou měrou letos pomohli 
i oddaní ze Slovenska, kterým 
tímto také děkuji!

Moc rád bych poděkoval kaž-
dému zvlášť, ale naneštěstí ne-
máme tolik prostoru, děkuji tedy 
alespoň oddaným, kteří přijali 
zodpovědnost za různé části fes-
tivalu – Labanga prabhu (tech-
nický department); Kalávatí má-
tádží, bh. Míra Pláča, Ratnamálá 
mátádží (květinová výzdoba); 
Madhu Pandit prabhu, Rukminí 
Ramana prabhu, Hamsa Avatár 
prabhu (junior) (rozdávání pra-
sádam); Bára Skulínková, Kasturí 
Maňdžarí mátádží, Rádhiká Sun-
darí mátádží (propagace); Dína 
Vatsala prabhu, Vrindávan Prija 

mátádží (uctívání Božstev); San-
kírtan prabhu (rozdávání knih); 
Hamsa Avatár prabhu (senior) 
(catering); Páda Pankadža prabhu 
a jeho tým (balíčky prasádam); 
Matí mátádží, Ómkára Rádhá 
mátádží (Góvinda butik); Kasturí 
Maňdžarí mátádží (dětský stan); 
bh. Tomáš (ozvučení); bh. Josef 
Tolar, Rádhiká Sundarí mátádží 
(kulturní program); Nitái Navad-
vípačandra prabhu, Trilókátma 
prabhu (veškerá povolení); Nitái 
Navadvípačandra prabhu, Džala-
nidhi prabhu, Kášja prabhu, Álá-
lanáth prabhu, Buddhi-jóga prab-
hu (hlavní kuchaři); Kuša prabhu 
(zajištění logistiky); Narákriti 
prabhu (celková podpora festiva-
lu); všem umělcům, zvláště Rása-
bihárí mátádží za taneční skupinu 
Nátjandžáli, Petře Špindlerové 
a všem ostatním, kteří byli jakko-
liv nápomocní!! 

Děkuji mnohokrát a těším se 
na příští rok!!

Fotografi e jsou ze soutěže o nej-
lepší snímek z letošní Ratha-játry, 
kterou vyhodnocovala porota ve 
složení Kandarpa Maňdžarí déví 
dásí a Trilókátma dás

4. místo - Pávaní déví dásí

5. místo - Pávaní déví dásí
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ISKCON slaví 45 let
Od svého založení v srpnu 1966 se Mezinárodní 

společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna, 
rozšířila do 96 zemí a 604 měst. V současné době má 
po celém světě 421 chrámů a středisek, 98 restaurací, 
50 farem a 21 škol. Je to hodně nebo málo?

Téměř každou světovou metropolí se projíždí Pán 
vesmíru v doprovodu svých sourozenců, mírové po-
chody kráčejí i těmi nejzapadlejšími kouty naší pla-
nety, milióny rozdaných výtisků knih Šríly Prabhu-
pády z něho dělají nejúspěšnějšího spisovatele všech 
dob, přestože tvůrcům žebříčků knižních bestsellerů 
tato skutečnost již dlouho uniká.

Mahá-mantra zní v rádiích, fi lmech, o oddaných 
se vyprávějí vtipy, Hare Krišna si nedávno zazpíval 
v Česko hledá superstar i Leoš Mareš. Filozofi e, kte-
rou Šríla Prabhupáda představil světu, proniká do 
hollywoodských příběhů i knih soudobých autorů.

Svět čím dál víc doceňuje jedinečnost a hloubku 
poznání dávných Véd předaného tak geniálním způ-
sobem, že ho může přijmout a pochopit každý. Jedi-
ným předpokladem pro to je upřímnost.

Sedm cílů ISKCONu:
1) Systematicky šířit duchovní poznání v celé spo-

lečnosti a učit všechny národy technikám duchovní-
ho života, aby došlo k obnově rovnováhy životních 
hodnot a dosažení skutečné jednoty a míru ve světě.

2) Šířit vědomí Krišny tak, jak je popsané v Bhaga-
vad-Gítě a Šrímad-Bhágavatamu.

3) Sbližovat členy Společnosti a vést je ke Krišno-
vi, původní a hlavní bytosti, a tím způsobem v nich, 
stejně jako v celém lidstvu, rozvíjet pochopení, že 

každá duše je nedílnou částí Boha (Krišny), s nímž 
je kvalitativně totožná.

4) Šířit a podporovat sankírtanové hnutí, společné 
zpívání svatých jmen Boha, tak, jak ukazuje učení 
Pána Šrí Čaitanji Maháprabhua.

5) Pro členy a celou společnost zbudovat posvátné 
místo transcendentálních 
zábav zasvěcené Nejvyšší 
Osobnosti Božství.

6) Sdružovat členy za 
účelem vyučování jedno-
duššího a přirozenějšího 
způsobu života.

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

Hnutí pro vědomí Kriš-
ny se šíří po celém světě 
jako požár a bude tomu 
tak i nadále (ŠB 10.2.20, 
význam)

Věčným zaměstnáním 
a povinností lidské bytosti je sloužit Krišnovi. To 
je shrnutí a podstata hnutí pro vědomí Krišny. (ŠB 
8.4.14, význam)

Závěrem tedy můžeme říct, že hnutí pro vědomí 
Krišny poskytuje lidské společnosti tu nejvyšší obec-
ně prospěšnou službu. Rozumnější část společnosti 
proto musí brát toto hnutí vážně v zájmu celého lid-
stva. (ŠB 10.1.42, význam)

Džalángí déví dásí výročí
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Poslední dubnový víkend pro-
běhl ve většině českých domác-
ností ve znamení velikonočního 
pojídání všeho možného i ne-
možného, ale na Krišnově dvoře 
se konala série velice zajímavých 
seminářů, které pozdvihly vědo-
mí a svědomí všech zúčastněných 
vysoko nad úroveň trávicího 
ústrojí.

Námětem těchto seminářů byly 
vztahy, věčně diskutované, stá-
le aktuální a velice osobní téma. 
Priti Vardhana prabhu přednášel 
o podstatě, principech a nutnos-
ti vztahů mezi živými bytostmi 
a Nejvyšším Pánem a vztahu mezi 
živými bytostmi navzájem.

Džalángí mátádží mě poprosila, 
abych na seminář reagovala člán-
kem o možnostech vzdělávání 
dětí v české játře. Nechci si hrát 
na pedagogicko-psychologickou 
poradnu, jen jsem měla možnost 
navštívit sattvické prostředí má-
jápurské gurukuly a věnovala se 
domácí výuce dětí na Krišnově 
dvoře. V nedávné době mě vítr 
osudu zavál na místo asistentky 
učitele v jedné malé české škole, 
a tak mohu z první ruky sledo-
vat rozdíly v přístupu tradičního 
védského způsobu vzdělávání 
a pokřivené snahy o výuku v zá-
padním stylu.

Vztah učitele a žáka stojí na 
stejných princi-
pech jako všechny 
ostatní – aby mohl 
fungovat, musí být 
oboustranný. Ne-
zkušený nebo slab-
ší hledá útočiště 
u zkušeného či sil-
ného, který mu jej 
poskytuje a snaží 
se ho vést. Ve vý-
chově dětí to platí 
dvojnásob. Podle 
toho, jak se děti 
chovají k ostat-
ním, si můžeme 
udělat obrázek 
také o tom, jaké 
mají zázemí doma. 
Když pak nastupují 
do školy, je znovu 
povinností rodičů 
poskytnout dítěti 
to nejlepší vzdělá-
ní do budoucího 

života a v konečném smyslu také 
zodpovědností, jakou formu výu-
ky a školu vybrat.

Možností je v české játře něko-
lik. Pokud na to po hmotné i du-
chovní stránce máte vy i vaše dítě, 
můžete poslat svého kloučka do 
ISKCONské gurukuly. Několik 

„pionýrských“ oddaných zvolilo 
formu individuální domácí výu-
ky a nakonec tu tedy máme český 
vzdělávací systém.

Tradiční védská škola, kdy žáci 
žili nebo docházeli za guruem 
a sloužili mu, je nejlepší cestou 
k navázání správného vztahu 
mezi učitelem a jeho žákem. Priti 
Vardhana prabhu ve svých semi-
nářích velice podrobně vysvětlo-
val, jak pravé vztahy, založené na 
službě Krišnovi a jeho částečkám, 
fungují. 

Hluboké vztahy, do kterých 
by vztah učitele a studenta patřit 
měl, tvoří vzájemná důvěra a úcta. 
Učitel přistupuje k dětem jako 
k budoucím dospělým a snaží se 
s nimi navázat hluboký vztah, na 
jehož základě je může vlastním 
příkladem formovat tak, aby si 
děti vytvořily správný žebříček 
hodnot, správný charakter.

Z vlastní zkušenosti víme, že 
hodnoty, které se nám ostatní 
snaží předat, musí sami žít a být 
o nich přesvědčeni. Sebemenší 
neupřímnost vede ke ztrátě dů-
věry, tím pádem útočiště. „Když 
rodiče nebo učitelé nechtějí, nebo 
nemohou věnovat dětem dosta-
tek času, nevykonají tuhle oběť, 
připravují děti o zázemí. Pro ta-

Škol a zákl ad životaŠkol a zákl ad života

Jóga Májá déví dásívzdělávání
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kové děti může být i v dospělosti 
těžké vztahy navazovat,“ vysvět-
loval dál Priti Vardhana prabhu. 

„Satsanga je nejdůležitějším prv-
kem v našem duchovním životě, 
protože bez vztahu k oddaným 
je těžké poznat náš osobní vztah 
s Krišnou. Jak jedná osoba s oso-
bou? Krišna není kus kamene.“

Učitel gurukuly vzápětí před-
ložil řešení podložené šástrou. 
Znovu a znovu se vracel ke čtvrté 
mantře Nektaru pokynů od Šrí-
ly Rúpy Gósvámího: Dávat dary 
a přijímat dary, důvěrně vyjevo-
vat svou mysl a důvěrně se dota-
zovat, přijímat prasádam a nabí-
zet prasádam – to je šest znaků 
lásky, kterou si oddaní navzájem 
projevují.

Všechny tyto aktivity prohlu-
bují vztahy. Šríla Prabhupáda ke 
druhému verši této mantry ve 
výkladu píše: „Zkušení oddaní 
vysvětlují a nezkušení oddaní se 
od nich učí. To je guhjam ákhjá-
ti priččhati.“ Dokonalá defi nice 
vzdělávacího systému.

Důležitým předpokladem pro 
vzdělávání a výchovu malých 
vaišnavů je tedy zkušený oddaný, 
který svým pochopením fi lozofi e 
vědomí Krišny a vlastním příkla-
dem ukáže studentům, kde a jak 
hledat nejlepšího přítele a úto-
čiště všech živých bytostí a proč 
jsme vlastně tady.

Tohle v moderním vzdělávání 
chybí. A nejen to. Nikdo nechce 
sloužit, každý si chce užívat. Jed-
nou jsem dětem ve škole položi-
la otázku: „Proč jste na světě?“ – 

„Abych dělal vynálezy.“ „Aby tu 
nebylo prázdno.“ „Nevím.“

Nikdo je neučí 
o naší duchovní pod-
statě, o službě Bohu. 
Samotní učitelé jsou 
zmatení.

Takže pokud nemá-
te doma Prahláda Ma-
hárádže, státní školství 
vám z dítěte vaišnavu 
neudělá. Kdo nemá 
jinou možnost, volte 
raději školy menší, al-
ternativní, kde se ale-
spoň zohledňuje in-
dividualita osobnosti. 
A co nejvíce času se 
pak sdružujte s oddanými.

Podle Priti Vardhany prabhua 
je domácí výuka v našich součas-
ných podmínkách velmi dobrým 

řešením. Je 
to však výzva 
p ř e d e v š í m 
pro rodiče, 
kolik času 
jsou ochot-
ní věnovat 
v z d ě l áv á n í 
svých rato-
lestí (i sebe 
sama). Po-
kud se spojí 
víc takových 

uvědomělých rodičů, není to ne-
možné. Naopak. Priti Vardhana 
prabhu doporučoval, aby se do 
výuky zapojilo více oddaných ro-
din, protože děti potřebují kama-
rády a vzor v dospělých.

V májápurské gurukule najde-
me ještě další důležitou věc. Uči-
tel je tu pro děti 24 hodin denně 
a služba mladým vaišnavům jej 
naplňuje. Takové podmínky pro 
vzdělávání v našich zeměpisných 
šířkách zatím chybí.

Sebelepší instituce však není to-
várnou na paramahamsy. Během 
bouřlivých let dospívání mohou 

„prabhouškové“ bohužel vyměnit 
dhótí za rozdrbané džíny a pěs-
těná šikha se ztratí v bujné kštici. 
Sladké holčičky začnou mít stov-
ky bláznivých nápadů, ale pokud 
jejich blízcí vždy hledali útočiště 
u lotosových nohou Krišny, je 
velice pravděpodobné, že až jim 
májá ukáže svoji pravou tvář, po-
korně přistoupí k překrásné a na-
nejvýš milostivé podobě Pána. 
A o to vlastně jde… Na druhou 
stranu, chceme nečinně přihlížet, 
jak si naše děti musí nabít nos, 
než se poučí, nebo je lepší ukázat 
jim, jak kráčet po cestě oddané 
služby bez zbytečných úrazů?
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Děti jsou velice citlivé...Děti jsou velice citlivé...
Rozhovor s Priti Vardhana dásem, žákem Bhakti 

Vidja Púrny Svámího a učitelem májápurské guru-
kuly. V ní studují děti oddaných, kteří se rozhodli 
stavět víc na budování charakteru svých potomků 
než na akademických znalostech. Jsou to pouze 
chlapci, protože i v tomto aspektu zůstává gurukula 
tradiční, a ášramovou výchovu poskytuje jen ho-
chům, zatímco dívky setrvávají pod ochranou svých 
rodičů doma a školu navštěvují v rámci denního 
studia.

Už devatenáct let žiješ na svatém dhámu. Jaké to 
je?

Když jsem se tam poprvé dostal, tak jsem se našel. 
Byl jsem velice spokojený. Měl jsem službu, do které 
jsem se hodně zabral. Právě práce s dětmi byla pro 
mě velice zajímavá. Odevzdal jsem se tomu a pocho-
pil hodně věcí – že můžu potěšit Šrílu Prabhupádu 
a mého guru mahárádže.

Jaké to je učit v gurukule?
Pro mě je to náplň života. Samozřejmě, jednou jsi 

dole, jednou nahoře… ale díky tomu můžeme chá-
pat, že když jednáme s dětmi, jsou jako zrcadlo, a my 
v něm vidíme sami sebe. To, že děti někdy poslech-
nou a někdy ne, je pro nás příležitost, ze které se 
můžeme učit, jak k dětem přistupovat, abychom jim 

vysvětlili určitou věc, abychom je přivedli k poznání 
toho, co je jejich podstatou. Je to přirozené a velice 
oživující, prostě skvělé.

Doporučil bys gurukulu absolutně pro všechny 
děti?

Někteří chlapci žijí v ášramu, to znamená, že tam 
jsou 24 hodin denně, a někteří jsou na denním stu-
diu. Záleží na jejich mentalitě. Někdo je schopen být 
ve škole neustále, což je většina, ale jsou i tací, kteří 
zůstávají během dne, a potom jdou domů k rodi-
čům. Ale neměli jsme případ, že by pobyt v guruku-
le nebyl pro některého chlapce příznivým okamži-
kem. Někteří vydrželi třeba jen pár týdnů nebo pár 
měsíců, ale už i to mělo přínos. Důležité je, že ten 
hoch tam musí chtít být. Jestliže nechce, může odejít, 
ale i když odejde po krátkém čase, stejně je to pro 
něho dobré. Je to ten dhám, je to společnost ostat-
ních kluků… Někdy samozřejmě zjistí, že není scho-
pen udržet vyšší standard, je to na něho moc, třeba 
když musí příliš brzy vstávat, tak odejde, ale někteří 
z těch hochů se později vrátí a zkusí to znovu.

V čem vidíš hlavní rozdíl mezi gurukulou a zá-
padním vzděláním?

V západním vzdělání, zvláště v dnešní době, učitel 
netráví se svými žáky příliš času. Nesnaží se, nebo 

ten systém mu neumožňuje, aby se mohl za-
jímat o individualitu studenta, a proto je pro 
něho těžší, aby mu pomohl. Těžší je pro něho 
také zajímat se o to, co žák dělá po hodině, po 
škole. Učitel přijde do školy, odučí svou hodinu, 
vezme za to peníze a jde domů. Žáci se něco na-
učí, ale nepěstují se hodnoty, charakter… na to 
se příliš nedbá. Učí se různé druhy podrobností, 
ale neklade se příliš důraz na principy – proč 
se něco učíme. To se většinou začnou učit na 
vyšším stupni, na vysoké škole nebo postgradu-
álním studiu. Ale védský způsob je, že principy 
jsou dány jako první. A na nich se pak buduje, 
samozřejmě podle věku, učivo takovým způso-
bem, aby žáci rozjímali a přemýšleli nad tím, jak 
mohou uplatnit to, co se naučili, ve svém životě. 

Džalángí déví dásírozhovor
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A velký důraz se klade na rozvoj charakte-
ru, aby to, co se naučí, byli schopni použít 
správným způsobem. Na základě charak-
teru je učitel schopen žáka učit. Když cha-
rakter není nejlepší, bude ho učit jen zákla-
dy. Když je ale charakter velice dobrý, bude 
ho učit podrobnosti… subtilní, esoterické 
učení. Šríla Rúpa Gósvámí defi nuje vysoce 
vzdělaného člověka jako někoho, kdo má 
hluboké vědomosti a prvotřídní charakter. 
Bez dobrého charakteru nelze zaručit, že 
studentovy vědomosti nebudou zneužity.

Nejdůležitější je najít principy, neboli to, 
co všechno vzdělání a vědomosti propoju-
je. Proto se musíme snažit poznat učivo do 
hloubky a najít spojitost s ostatními prvky našeho 
poznání. Právě to je ta podstata. Z toho se dá po-
tom rozvést všechno. A my víme, že nejvyšší pod-
stata všeho je Krišna, takže vše je spojené s Krišnou. 
Proto když dokážeme zrealizovat Krišnu skrze je-
den předmět, tak od Krišny můžeme vyjít a poznat 
všechno ostatní.

Co bys doporučil českým rodičům – mají poslat 
svého syna do Indie do gurukuly? Nebo by se 
měla rozvíjet gurukula tady v Čechách?

Záleží to na hodně faktorech. Na fi nanční situaci 
rodičů, na zákonech dané země. Samozřejmě, pobyt 
v gurukule je přínosem, ale zase nemůžeme říct, že 
naše škola je jako obecná škola. Je to velice speciální 
škola. Takže ne všichni chlapci budou schopní ve 
škole setrvat. Máme šestiměsíční zkušební dobu 
a během ní může žák zjistit, jestli tam vydrží, jestli 
se mu tam líbí, a učitel má možnost vidět, jestli je 
žák schopen učivo převzít, a jestli on je ho schopen 
učit. Je pravděpodobné, že žák zůstane, ale je také 
možné, že zkušebním obdobím neprojde. Takže je 
to nákladné. Je to daleko a během zkušebního obdo-
bí tam s ním musí někdo být, rodič nebo opatrovník, 
protože ve zkušební době chodí na denní studium. 
Po šesti měsících, jakmile je přijat, se rozhodneme, 
jestli bude pokračovat jako denní student, anebo 
jestli se může přemístit do ášramu. Když pokračuje 
jako denní student, tak tam s ním někdo musí ne-
ustále být. To může být nákladné. Kdyby bylo mož-
no vytvořit školu tady, tak by toho mohlo využít asi 
mnohem více rodičů. Řekl bych, že by se určitě měla 
rozvíjet gurukula v místech, kde játry jsou.

A do doby, než bude gurukula, co bys doporučil 
rodičům, kteří nemohou poslat dítě do Indie?

Velice záleží na tom, co mohou rodiče dělat, ale 
vidím, že rodiče, kteří se snaží o domácí výchovu, 
mají dobré výsledky. Anebo třeba domácí výchovu, 
při které se může spojit dohromady několik rodin. 
Protože pro rodiče je velice těžké vychovávat vlastní 
děti. Je tam připoutanost a vlastní dítě ví, jak rodi-
če ovlivňovat. Ale když ho vychovává nebo vyučuje 
někdo jiný, tak je to jednodušší. A když ta výchova 
probíhá dohromady s více žáky, tak je to ještě jed-
nodušší, protože dítě je ovlivněno chováním spo-
lužáků. Když oni něco dělají a on to nechce dělat, 
je tam tlak ze strany spolužáků, a on se nechce ze-
směšnit, nechce vypadat, že je pozadu, a tak to bude 
také dělat. To je taková nenásilná metoda. Proto je 
výhodné, když máme víc dětí dohromady, a nejlepší 
je, když s nimi pracuje někdo jiný než rodič. 

Co bys řekl, že je ve výchově dětí nejdůležitější? 
Ať už v gurukule nebo doma…

Především si musíme uvědomit, že z dětí bu-
dou jednou dospělí. A v té době budou potřebovat 
rozpoznat určité hodnoty. Potřebují žít svůj život 
a potřebují mít charakter, aby poznali, co mají dě-
lat. Takže už odmala je potřeba s tímto s těmi dětmi 
jednat nebo k nim přistupovat. Je nutné si uvědomit, 
že děti nejsou hloupé. Děti jsou velice citlivé – mno-
hem víc než dospělí. Takže snažit se s nimi navázat 
vztah a na základě toho vztahu je vlastním příkla-
dem ovlivnit. Tak, aby si vytvořily hodnoty, o kte-
rých víme, že jsou nejlepší. Tím se vytvoří dobrý 
charakter, tím si vytvoří dobré zásady a jejich život 
pak bude mnohem jednodušší.
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Bráhmana musí mluvit pravdu. To je prvořadá po-
vinnost bráhmany – pravdomluvnost. Bude mluvit 
pravdu i před svým nepřítelem. Nikdo před svým 
nepřítelem pravdu neříká, protože chce něco uta-
jit. Ale úkolem bráhmany je být pravdivý dokonce 
i před svým nepřítelem. (Přednáška ze Šrímad Bhá-
gavatamu 1.16.4, 1. ledna 1974)

Pokud je někdo bráhmana, potom jeho přirozená 
kvalifi kace bude taková. Jaká? Satjam – bude prav-
domluvný. Za všech okolností bude mluvit pravdu. 
Dokonce i svému nepříteli prozradí tajemství: „Ta-
ková je skutečnost.“ To je pravdomluvnost, ne že 
jsem velice pravdomluvný, ale když je můj zájem 
ohrožen, lžu. To není pravdomluvnost. Pravdo-
mluvnost znamená, že za všech okolností bude mlu-
vit holou pravdu. To je pravdomluvnost. (Přednáška 
ze Šrímad Bhágavatamu, 7.9.10, 9. července 1968)

Bráhmana ve skutečnosti znamená, že mluví prav-
du. A jeden z největších komentátorů Bhagavad-gíty 
Baladéva Vidjábhúšana říká, že mluvit pravdu zna-
mená, že se má říkat dokonce i nepřátelům. Někdy 
musíme něco před nepřáteli utajit. To je diplomacie. 
Ale Baladéva Vidjábhúšana říká: „Bráhmana by měl 
být natolik pravdomluvný, že odhalí vše i svému ne-
příteli.“ (Čaitanja Čaritámrita, Madhja lílá 6.149-50, 
13. února 1971)

Podle společenských konvencí by člověk měl mlu-
vit pravdu, pouze pokud je pro druhé stravitelná. Ale 
to není pravdomluvnost. Pravda by měla být řečena 
přímočaře, tak aby ostatní opravdu pochopili, jaká 
je skutečnost. Pokud je nějaký člověk zlodějem a po-
kud jsou lidé varováni, že je zloděj, tak to je pravda. 
I když někdy je pravda nestravitelná, člověk by ne-
měl upustit od toho, že ji bude říkat. Pravdomluv-
nost vyžaduje, aby se předkládala skutečnost taková, 
jaká je ve prospěch ostatních. To je defi nice pravdy. 
(Bhagavad-gítá, 10.4-5, význam)

Rozdíl mezi kšatrijou a bráhmanou
Prabhupáda: To je bráhmanská kvalifi kace. Bráh-

mana bude mluvit pravdu za všech okolností. Do-
konce i před svým nepřítelem prozradí pravdu. To je 
kvalifi kace bráhmany, zatímco kšatrija je diplomat. 
I když mluví pravdu, vůči svému nepříteli pravdo-
mluvný nebude. (Filozofi cká diskuze se Šjámasun-
darou dásem)

„Moderní společnost naléhavě potřebuje inteli-
gentní lidi neboli bráhmany, kteří by šířili duchov-
ní poznání po celém světě. Je to absolutně nutné ve 
společnosti, která tvrdě pracuje, aby mohla dranco-
vat přírodu. Jestliže se lidé budou snažit porozumět 
tomuto hnutí pro vědomí Krišny vědecky a fi lozo-
fi cky, s rozvahou a podle svého nejlepšího svědomí 

a pokusí se spolupracovat, pak za-
vládne na celém světě mír. 

Metoda je velice jednoduchá – 
stačí zpívat Hare Krišna, Hare Kriš-
na, Krišna Krišna, Hare Hare/Hare 
Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, 
Hare Hare a následovat usměrňující 
zásady, o kterých jsme se dříve zmí-
nili. Dodržováním usměrňujících 
zásad se vyhneme čtyřem pilířům 
hříšného života a zpíváním Hare 
Krišna mantry budeme stále ve spo-
lečnosti Boha, a tak zavládne mezi 
všemi lidskými třídami mír.“ (Vě-
decké poznání duše)

O  b r á h m a n e c h . . .
Šríla Prabhupádaočima písem
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V současné době se program 
Šástra Dána zaměřuje na distri-
buci knih Šríly Prabhupády do 
vesnických knihoven České re-
publiky. Navštěvujeme systema-
ticky všechny obce jednotlivých 
okresů. Nejprve vybereme okres 
a všechny jeho obce (průměrně 
mají okresy asi 60 až 80 obcí), 
poté zjistíme otevírací dobu kaž-
dé knihovny a naplánujeme stra-
tegický plán návštěv obcí, větši-
nou podle otevírací doby a podle 
toho, které obce spolu sousedí. 
Nakoupíme knihy, a nakonec kni-
hy postupně rozvezeme.

Již jsme takto dali knihy do tří 
okresů, kde je zhruba 180 obec-
ních knihoven, konkrétně do 
okresů Benešov, Praha-východ, 
a nedávno jsme dokončili okres 
Praha-západ. Spolu s tím přišly 
knihy i do čekáren a podobných 
prostor těchto vesnic (nebo ma-
loměst). Takto jsme tam rozdali 
přesně 877 knih Šríly Prabhupá-
dy, což trvalo asi jeden rok. Další 
okres, který nás čeká je Příbram, 
ve kterém leží 120 vesnic. S dis-
tribucí do této části Čech začne-
me v září. Je to asi druhý největší 
okres České republiky.

Distribuce do malých kniho-
ven je poněkud specifi cká. Někdy 
musíme navštívit knihovníky 
i doma, někdy za nimi musíme 
do zaměstnání, protože knihovní-
ci běžně pracují a o knihovnu se 
starají a knihy půjčují jen několik 

hodin v týdnu. Někdy knihy pře-
bírají starostové obcí, které často 
zveme do restaurací ISKCONu, 
a občas se stane, že naše restau-
race starostové a starostky znají. 
Obce projevují vděčnost za věno-
vané knihy, a téměř nikdy se 
nestalo, že by knihy nepři-
jali nebo odmítli zařadit do 
volného výběru knihovny.

Úspěch slaví také stojany 
na knihy (na knihy Návra-
ty), které se dají umístit na 
jakékoliv veřejné místo ve 
vašem okolí, nejlépe do něja-
ké prodejny, kde je na stojan 
dohled. Stojany včetně knih, 
které do nich patří, si může 
pořídit každý. Více podrob-
ností o „Stojanech na knihy“ 
najdete na stránkách www.
sastradana.cz. 

Děkujeme tímto všem 
přispěvatelům na tento 
sponzorský program Šástra 
Dána, děkujeme také všem, 
kteří pomáhají různými ji-
nými způsoby, a děkujeme 
také všem přátelům 
tohoto programu za 
jejich přízeň.

Pro ty, kdo by 
chtěli také pravidel-
ně nebo příležitost-
ně přispět na tento 
program jakýkoli 
fi nanční příspěvek, 
je zde číslo účtu pro-
gramu Šástra Dána: 

2000101126/2010. Více informa-
cí na www.sastradana.cz, kde je 
i kontakt.

Krišné matir astu.
Váš tým programu Šástra Dána

Šástra dána
aneb každý se může podílet na rozdávání knih

a-
n 

věno
e 

, 

-
“ 

Ačjuta Gótra dás sankírtan
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Týden duchovní extáze v Pro-
tivanově utekl jako voda – neza-
pomenutelné kírtany s Trivikram 
Mahárádžem, vtipné přednášky 
s Kadambou Kánanou Svámím, 
přímé přenosy z duchovního svě-
ta s Dánavírem Gósvámím, strikt-
ní fi lozofi e s Mahádjutim prabhu, 
zavařené mozkové závity s Bhakti 
Vidja Púrna Svámím… 

Z oltáře na oddané laska-
vým pohledem shlížela Božstva 
z Nové Ékačakry. Oddaní zdobili 
Božstva květy, pomáhali na zele-
nině, uklízeli koupelny a záchody, 
sloužili prasádam, překládali, jez-
dili do Prostějova na harinám… 

bylo to jako 
v duchovním 
světě. Jenže tam 
je čas nápadný 
svou nepřítom-
ností. Kdežto 
v Protivanově 
se člověk pár-
krát vyspal, a už 
bylo po všem.

Teď nezbývá nic jiné-
ho, než se těšit na příští 
léto, a pomocí nahraných 
přednášek se v mysli 
vracet k tomu neuvěři-
telně báječnému týdnu 
plnému oddané služby 
ve společnosti oddaných, 
prasádam, svatého jména 
a daršanů překrásných Šrí 
Šrí Gaura Nitái. 

Letní Náma-Hatta tá-
bor 2011 kí džaj!

Na letošním táboře bylo 
zasvěceno sedm oddaných. Od 
Kadamby Kánany Svámího získal 
první zasvě-
cení bhakta 
Jarda – nyní 
se jmenuje 
Džaj Kéšava 
dás a bhak-
ta Jirka, ten 
získal jmé-
no Džana-
médžaja dás. 
Druhé zasvě-
cení dostaly 
P á r i d ž á t a 
déví dásí 
a z belgické-
ho Rádhádé-
še si pro něj 
přijela Hari Bhakti déví dásí.

Z žáků Dánavír Máhárádže byl 
poprvé zasvěcený bhakta Artur, 
jmenuje se teď Agastja dás. Po-
druhé byli zasvěcení Vasudéva 
Nandana dás a Buddhi Jóga dás.

Blahopřejeme!

Vasudéva Nandana dás a Pá-
vaní déví dásí, oba žáci Dána-
víra Gósvámího, spolu uzavřeli 
védský sňatek, viváha jagju. Za 
přítomnosti kněze Vidjagatiho 
dáse absolvovali dávný obřad 
před posvátným ohněm. Manželé 
spolu každým rokem před Váno-
cemi rozdávají Pražanům zdarma 
horkou halvu, a přes léto cestují 
se zmrzlinářským vozem po celé 
republice a rozdávají prasádam 
zmrzlinu na nejrůznějších akcích 

– majálesy počínaje přes poutě až 
po motorkářské závody. Jejich 
vůz byl v den jejich svatby v oble-
žení, protože pozvali všechny od-

dané na táboře na zmrzlinu. Díky 
a přejeme hodně štěstí a Krišna 
vědomí!

Začátkem července začal 
v chrámu výcvik nových odda-
ných, bhakta program. Dvou-

Džalángí déví dásíaktuálně...
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měsíčním tréninkem pod vede-
ním Rádhá-kanty dáse projdou: 
Džanamédžaja dás a bhaktové 
Bohdan, Jakub a Luděk. Částečný 
výcvik také absolvují bhaktové 
Ondřej a Radek.

Dánavír Gósvámí nazývá účast-
níky bhakta programu šťastlivé 
duše. Je to koncentrovaná, ničím 
nepřerušovaná duchovní extáze, 
během které se o sobě každý do-
zví víc, než by kdy čekal. Držíme 
palce!

Tvář chrámu se neustále mění 
a vylepšuje. Podle projektu Pri-
ja-bhakty dáse oddaní upravují 
a dodělávají, co je potřeba. Džana-
médžaja dás, Paramahamsa dás, 
Prána Góvinda dás, bhakta David 
a bhakta Zdeněk se vyznají téměř 

ve všem a velkou měrou 
jim pomáhají i účast-
níci bhakta programu. 
Už je v chodu dokonce 
i „chlaďák“.

Rozkvetlá zahrada ob-
hospodařovaná Vaina-
téja dásem a Páridžátou 
déví dásí a Matí déví 
dásí jen doplňuje neu-

stále se rozvíjející chrám.
Jeden se nestačí divit, jak mo-

hou jít věci dopředu, pokud se 
dělají s myšlenkami na potěšení 
Krišny. Kdokoliv by chtěl pomoc, 
ať se nebojí ozvat na chram108@
gmail.com :).

Ve městech Kadaň, Chomutov 
a Loket nad Ohří proběhly veřej-
né programy seznamující místní 
obyvatele s poselstvím védské 
fi lozofi e. Nadšení návštěvníci si 
zazpívali mahámantru, vyslech-
li moudrost drahokamu indické 
moudrosti Bhagavad-gíty a po-
chutnali si na lahodném prasá-
dam. Také oddané zasypali salvou 
otázek týkajících se duše, karmy 
a převtělování.

V září s programem zajedeme 
mimo jiné do Žatce, Radnic a Jir-
kova a v říjnu do Dvora Králové 
a Dobřan. A rádi bychom přijeli 
i k vám :).

Druhou červencovou neděli na 
hostině a potom ještě následující 
středu přednášel v chrámu v Luž-
cích Bhaktivaibhava Svámí. Zaví-
tal do Prahy z Německa, kde nyní 
intenzivně káže.

Krátce před ním se v chrámu 
objevil i Mahádjuti prabhu. Ten 
zde přednášel téměř každé ráno 
a večer, z čehož čerpali především 
účastníci bhakta programu.

Chrám také navštívil žák Šríly 
Prabhupády Patita Pávana dás. 
Řízením Krišny mu během jeho 
cesty z bulharského Blagoevgradu 
na polský Woodstock, kam jel na 
pozvání Indradjumny Svámího, 
začalo poblíž Prahy hořet auto, 
a tak vyhledal útočiště v našem 

mandiru. Cestuje spolu se svou 
ženou Abhaja Mudrou déví dásí, 
která se stejně jako on věnuje as-
trologii.

Pak se zde na necelé dva dny 
cestou na Pada-játru zastavil Ka-
damba Kánana Svámí, který také 
vyrazil s oddanými do centra Pra-
hy na extatický harinám.

Den po něm přijel prezident 
chrámu v Hyderabadu Sahadéva 
dás, který cestuje po Evropě a dívá 
se, jak si vedou oddaní ve zdejších 
ISKCONských chrámech.
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Přednášky našich vzácných 
hostů jsou ke stažení na webu 
www.harekrsna-luzce.cz

Miminko Džagan Móhiní a Ni-
tái Navadvípačandra dáse se jme-
nuje Džanakí. Spolu s ní patřila 
k nejmladším účastníkům tábora 
v Protivanově holčička Ródásí 
bhaktin Zuzky a bhakty Stan-
dy z Heřmanova Městce. Všem 
čtyřem rodičům i oběma malým 
vaišnavím přejeme hodně Krišna 
vědomí!

Po pražské Ratha-játře se Mo-
ravou rozezněla mahá-mantra 
z úst oddaných z mírového po-
chodu Pada-játrá. „Lidé jsou nad-
šení, v Jedovnici přišlo dvě stě lidí, 
v Pístovicích sto padesát, i v těch 
nejmenších vesničkách jich při-
chází padesát až sedmdesát… líbí 
se jim tanec, divadlo, rozdaly se 
desítky knížek,“ řekl její hlavní 
organizátor Muni Prija dás. 

Po pěti letech, kdy se o Pada-
játru stará, jsou už oddaní z jeho 
týmu sehraní a vše jde hladce. 
I volci Dharma a Nanda jsou spo-
kojení, protože chladnější počasí 
jim naprosto vyhovuje. Kadamba 
Kánana Svámí, který Pada-játru 
navštívil, k pršlavému počasí po-
znamenal, že to nejen na odda-
né prší milost, která je extrémně 
sladká. 

Oddaní, kterým záleželo na 
tom, aby se Pada-játrá šla i letos, 
do ní dali všechno. A výsledek? 

„Je to jedna z nejkrásnějších Pada-

játer, kterou jsem zažil,“ prohlásil 
prostějovský trumpetista Muni 
Prija dás.

UPOZORNĚNÍ 
Drazí oddaní a přátelé!

Velice se omlouváme za chy-
bu, která se objevila ve stolním 
kalendáři Krišnův Dvůr 2011.
V měsíci září neodpovídá datum 
dnům, tzn. svátky jsou správně, 
co se týče číselného pořadí dne, 
ale den, na který připadá (např. 
pátek) je chybně. Proto je ve vý-
tiscích Náma-Hatty, které jsou 
k mání v Góvinda butiku, chrá-
mu a zasílaných poštou, vložen 
opravný list na září 2011, který 
si můžete do kalendáře nalepit. 
(Můžete si o něj také napsat na 
adresu časopisu nebo stáhnout 
z našich webových stránek.)

Ještě jednou se vám všem moc 
omlouváme!

Za redakci kalendáře 
Rádhiká Sundarí déví dásí

Vaišnavský kalendář
22.8. – Šrí Krišna Džanmáštamí, příchod Šrí Krišny 

(půst do půlnoci)
23.8. – Nandótsava, příchod Šríly Prabhupády 

(půst dopoledne)
25.8. – Annada Ékádaší, přerušení 26.8. od 06:07 do 10:44
5.9. – Rádháštamí, zjevení Šrímatí Rádhárání 

(půst dopoledne)
8.9. – Paršvá Ékádaší, 

Šrí Vámana Dvádaší, zjevení Pána Vámanadévy 
(půst dopoledne), přerušení 9.9. od 06:27 do 07:07

10.9. – Šríla Bhaktivinód Th ákur – příchod (půst dopoledne)
12.9. – začíná 3. měsíc Čáturmasji (půst od mléka)
23.9. – Indirá Ékádaší, přerušení 24.9. od 07:10 do 10:52
7.10. – Pasankušá Ékádaší, přerušení 8.10. od 07:12 do 10:57
11.10. – začíná měsíc Kártik (uctívání Pána Dámódara),

začíná 4. měsíc Čáturmasji (půst od urad dálu)

Sledujte aktuální dění a prohlédněte si více fotografi í na www.harekrsna-luzce.cz

2020
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Jednou, když cestoval 
vesmírem a hrál na svou 
vínu, dorazil Nárada 
Muni na Gólóku, aby měl 
daršan Pána Šrí Krišny. 
Shledal, že všechny zá-
bavy se jeví velice ble-
dé. Usadil se k meditaci 
a pochopil, že Pán spolu 
se svými společníky se-
stoupil do hmotného svě-
ta. Nárada Muni zatoužil 
spatřit Pána v hmotném 
světě, a proto odcestoval 

do Bhauma Vrindávanu.
Nejdříve přišel do domu Nandy Mahárádže. Zde 

uviděl Pána v podobě nemluvněte, jak tam spí na 
měkké podušce v překrásně zdobené kolébce ze zla-
ta. Všechny pastevkyně se na Něho dívaly a tento 
nádherný obraz Krišny je velice těšil. Pán velice roz-
tomile pohlížel na každého letmými pohledy koutky 
svých očí. Díky modročerným kudrnatým vlasům, 
které Mu padaly do tváře, vypadal překrásně. Nára-
da Muni byl velice šťastný, že vidí svého uctívaného 
Pána v této podobě nahého děťátka, a řekl Nandovi 
Mahárádžovi: „Nikdo nezná neomezené vlastnosti 
tvého syna. Dokonce i největší polobozi jako Šiva, 
Brahmá a Indra touží po věčné oddanosti k Němu. 
Charakter tohoto chlapce přinese každému štěstí. 
Oddaní budou s láskou naslouchat o Jeho činnos-
tech a opěvovat je. Měl by ses vzdát veškerých nadějí 
v tento svět a vyšší planety a jednoduše začít milovat 
tohoto chlapce.“

Nárada Muni potom z domu Nandy Mahárádže 
odešel. Myslel si: „Nyní se zjevil Pán Šrí Hari, aby 
projevil své zábavy v tomto hmotném světě. Takže 
se musela zjevit i Jeho věčná společnice jako gópí 
někde zde ve Vradži, aby pomohla mému Pánovi 
v Jeho zábavách. O tom není pochyb. Dnes musím 
jít do domu každého Vradžavásího, abych Ji našel.“

S touto myšlenkou Nárada Muni navštívil každý 
dům ve Vradži. Všude, kam přišel, ho Vradžavásí 
velice pěkně přijali a uctívali.

Konečně přišel do domu krále Vrišabhánua. Ná-
rada Muni mu řekl: „Jsi velice známý po celém světě 
pro svou zbožnou povahu. Je vidět, že jsi velice bo-
hatý, je tu tolik hojnosti. Prosím, řekni mi, jestli máš 
nějakého syna nebo dceru, chtěl bych je vidět.“ Když 
to Vrišabhánu Déva slyšel, přivedl svého nanejvýš 
zářivého syna Šrídáma, aby ho Náradovi Munimu 
ukázal a aby se Šrídám Muni-várovi poklonil. Když 

Nárada Muni na prvním 
daršanu u Rádhárání

Bhakti Purušóttama Svámí Krišna kathá
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Nárada Muni viděl tohoto překrásného chlapce, 
byl velice šťastný. Z velkého zalíbení znovu a zno-
vu chlapce objímal a řekl Vrišabhánuovi: „Tvůj syn 
bude velice drahý přítel Krišny a Balaráma. Bude si 
s Nimi hrát ve dne v noci. Je to veliký šťastlivec. Pro-
sím, starej se o něho hezky.“

Nárada Muni se chystal k odchodu, když Vriša-
bhánu Mahárádža řekl: „Tento chlapec má mladší 
sestru. I když je krásná jako nebešťanka, je slepá, 
hluchá a slabomyslná. Žádám tě, abys byl tak laska-
vý, a tím, že Jí udělíš svůj svatý daršan, Ji učinil nor-
mální. Prosím, pojď dovnitř a požehnej té dívce.“

Nárada Muni začal být velice zvědavý a vstoupil 
do místnosti. Tam spatřil dceru krále Vrišabhánua, 
jak si tam hraje na podlaze. Nárada Muni Ji okamži-
tě vzal a posadil si Ji na klín. Z pohledu na tu dívku 
byl radostí bez sebe – stejně jako když viděl Krišnu, 
syna Nandy Mahárádže. Cítil takovou extázi, že na 
okamžik ztratil vědomí, a ztuhl jako kámen.

Když opět nabyl vědomí, otevřel oči a byl tak pře-
kvapený, že nemohl pronést jediné slovo. Nárada si 
pomyslel: „Cestoval jsem všude, včetně Brahmá-lóky, 
Rudra-lóky a Indra-lóky. Ale nikde jsem neviděl tak 
krásnou dívku, jako je tato. Viděl jsem dceru Himá-

laje, Déví Párvatí. Její krása těší každého v tomto 
hmotném světě. Ale její krása se nemůže přiblížit 
kráse této dívky. Krása Lakšmí a Sarasvatí se ne-
vyrovná ani pouhému stínu této dívky. Viděl jsem 
Móhiní podobu Pána Višnua, která popletla hlavu 
Pánu Šivovi. Ale ani její krása se nevyrovná kráse to-
hoto děvčátka. Nemám moc pochopit pravdu o této 
dívce. Ona je drahá společnice Pána Hariho. Nikdo 
Jí nemůže porozumět. Jen tím, že jsem měl daršan 
této dívky, cítím tolik lásky ke Góvindovi. Nikdy 
předtím jsem podobně silnou lásku k Pánu necítil. 
Musím Ji oslavovat modlitbami a tím, že Jí na něja-
kém osamělém místě vzdám poklony.“

Nárada Muni Jí potom přednesl následující mod-
litby:

„Ó Déví! Jsi Mahá-jóga-svarúpíní, jsi nejpřednější 
ze společnic Gólóka-bihárího, Šrí Hariho. Jsi neu-
stále pohroužena do nejúžasnější nálady blaženos-
ti. Díky svému dobrému osudu jsem obdržel Tvůj 
daršan. Neustále medituješ o svém Prána-vallabhovi, 
Šjámasundarovi, a z toho získáváš vnitřní blaženost. 
Jsi nejkrásnější a Tvá sladká tvář vyjadřuje štěstí, kte-
ré zažíváš ze své vlastní blaženosti. Jsi vnitřně blaže-
ná a vždy spokojená. Dala jsi zrození Mahávišnuovi. 
Jsi příčinou vesmírného projevu, jeho udržování 
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a zničení. Jsi višúddha-sattva svarúpa a para-šak-
ti. Jsi Brahmá-gájatrí a matkou šruti. Dokonce ani 
velcí polobozi jako Brahmá a Rudra neznají tattvu 
o Tvém bytí. Jógíndra a Muníndra Tě nemohou po-
chopit meditací. Góvindovy iččhá-šakti, gjána-šakti 
a krijá šakti jsou pouze Tvou částí. Jsi áhládiní-šakti, 
ánanda-rúpíní a íšvarí. O tom není pochyb. Šrí Kriš-
na s Tebou provádí své věčné zábavy v lese zvaném 
Vrindávan. Ve své dětské podobě mateš celý vesmír 
svou krásou. Touto podobou je zmaten i Nandanan-
dana Šrí Krišna a má z ní závratě. Odevzdávám se 
Tvým lotosovým nohám a vzdávám Ti své pokorné 
poklony. Pokud si myslíš, že jsem k tomu kvalifi ko-
ván, potom prosím přede mnou laskavě projev svou 
kišórí podobu.“

Nárada Muni se poklonil Rádhárání a začal opěvo-
vat krásu Šrí Krišny. Když Šrímatí Rádhárání zaslech-
la oslavování podoby a vlastností Jejího nejdražšího 
Šjámasundary, projevila se ve své nejúplnější podo-
bě. Navíc, když naslouchala od vznešeného oddané-
ho jako byl Nárada Muni, bylo to ještě příjemnější 
na poslech. Když Nárada Muni začal opěvovat krásu 
Šrí Krišny, Šrímatí Rádhárání přijala svou nejpřitaž-
livější a nejkrásnější kišórí podobu čtrnáctileté dív-
ky. Ve stejný okamžik se tam zjevily i všechny Její 
sakhí a obestoupily Rádhárání ze všech stran. Byly 
pěkně oblečené a ozdobené mnoha šperky. Když to 
Nárada viděl, už nemohl dále pokračovat se svými 
modlitbami. Byl v takové extázi, že byl úplně ohro-
mený a z úst mu nevycházela žádná slova.

Sakhí potom přinesly vodu a omyly lotosové nohy 
Rádhárání, a potom touto vodou postříkaly Nára-
du Dévu, aby ho přivedly zpět k vědomí. Tyto dívky 
byly k Náradovi Munimu velice 

milostivé a řekly mu: „Ó vznešený Muni! Jistě jsi 
musel sloužit Pánu Šrí Harimu, který dychtí po tom, 
aby vyplnil touhy svých oddaných, s velkou trans-
cendentální oddaností. Proto jsi dnes mohl spatřit 
tuto nejkrásnější věčnou kišórí podobu Šrí Hari-val-
labhovo Rádhárání. Ani Brahmá, Rudra, vznešení 
rišiové, siddhové, muniové a jiní bhágavatové do-
sud tuto podobu Šrí Rádhiky nespatřili. A co mluvit 
o tom, že by Ji viděli, oni o Ní ani nevědí. Dnes Ti 
poskytla daršan v této kišórí podobě. Máš obrovské 
štěstí. Ó bráhmano! Buď trpělivý a vstaň. Obejdi Šrí-
matí Rádhárání a znovu a znovu Jí vzdej své poklony. 
Tato nejpřitažlivější podoba Rádhárání se mihotá 
jako zablýsknutí. Její kišórí podoba nyní zmizí.“

Sakhí pokračovaly: „Na břehu Kusum Saróvaru 
na úpatí Góvardhanu roste jeden ašókový strom. Je 
neustále plný květů. Sladká vůně těchto květů pro-
stupuje celým lesem a díky tomu celá oblast krásně 
voní. Jedné půlnoci opět získáš pod tímto stromem 
náš daršan. Později, až přijde pravý čas, uvidíš Rád-
hárání spolu se svými sakhími.“

Když to gópí dořekly, zmizely, a Šrímatí Rádhá-
rání opět přijala podobu nemluvněte. Do pokoje se 
vrátil Mahárádža Vrišabhánu. 
Uviděl Náradu Muniho, jak 
se dítěti klaní, a zeptal se ho: 

„Ó Muni! Proč se modlíš k mé 
dcerce?“ Nárada Muni Mahá-
rádže Vrišabhánua ujistil, že 
vše je v pořádku, a pak odešel.

Z knihy Sláva a zábavy 
Šrímatí Rádhárání

Program:
čtení o zábavách Nejvyššího Pána, nektarové bhadžany, extatická 
služba, lahodná půlnoční hostina, společnost oddaných a spousta 

zajímavých zážitků.

Jste srdečně zváni!
Můžete Krišnovi přinést k narozeninám dárek v podobě květin, 

ovoce, medu, oříšků…

v úterý 23. srpna tamtéž
Oslava zjevení A.Č. Bhaktivédanty Svámího Prabhupády

Oslava zjevení Pána Krišny
v pondělí 22. srpna na farmě Krišnův dvůr v Městečku u Benešova



Suroviny:
500 g bezvaječných špaget
3 pl ghí
10 cherry rajčátek
250 ml rajčatové pasty
6 pl cukru
6 čl soli
150 g kukuřice
100 až 200 g oliv
400 g sýru Madeland

Koření:
3 čl řeckého sena
1 čl lžička asafoetidy
½ čl kurkumy
½ čl mletého koriandru
1 čl pepře
5 čl soli

Suroviny:
500 g bezvaječných špaget
3 pl ghí
10 cherry rajčátek

Sankírtanové špagety
Postup:

Uvaříme špagety. V zapékací misce, 
nebo titanovém hrnci získaném vý-
měnou za malý set:) uděláme na ghí 
čóns. Postupujte od nejhrubšího koření 
k nejjemnějšímu, ale hlavně pozor na 
řecké seno, abyste ho nepřipálili. 

Na čóns dáme rajčatovou pastu, cukr, 
sůl, olivy, kukuřici a cherry rajčátka. 
Krátce povaříme. 

Přidáme špagety a sýr a dáme zapéct 
do trouby. V titanovém hrnci lze péct 
i na sporáku. Můžeme ozdobit petržel-
kou nebo lístky řeckého sena.

S láskou a oddaností nabídneme 
Šrí Krišnovi

Recept poskytl 
Mahášringa dás
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