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Hnutí Hare Krišna

šíří ve společnosti duchovní 
poznání popsané v Bhagavad 
gítě a Šrímad Bhágavatamu. 
Učí, že každá duše je nedílnou 
částí Boha (Krišny) a je s Ním 
kvalitativně totožná.

Podporuje šíření sankírtano-
vého hnutí, společné zpívání 

svatých jmen Boha, v souladu 
s učením Pána Šrí Čaitanji Ma-
háprabhua, a buduje posvátná 
místa zasvěcená Nejvyšší Osob-
nosti Božství.

Sdružuje své členy za účelem 
jednoduššího a přirozenějšího 
způsobu života a vydává a šíří 
periodika, časopisy, knihy 
a další literaturu.
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ISKCON
Nová Ekačakra, Abranovce 60, 
pošta Kokošovce 082 52
tel. +421 911 947 108
Centrum pre védske štúdiá, 
Družstevná 22, Mariánka 900 33 
tel. +421 903 617 031
Náma Hatta centrum Bhaktilóka,
Hrušková 56, Bratislava-RAČA 831 06
tel. +421 910 808 108

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE
Góvinda, Obchodná 30, Bratislava,
tel. +421 252 962 366
Góvinda, Puškinova 8, Košice,
tel. +421 910 947 112
Góvinda, Hlavná 70, Prešov,
tel. +421 910 947 108

ISKCON 

Centrum pro védská studia, 
Lužce 48, Karlštejn 267 18
tel. 311 516 558, 736 107 009

Farma Krišnův dvůr, 
Městečko u Benešova č. 1, 
Postupice 257 01, 
tel. 317 796 008, 732 424 238

Hare Krišna centrum Harinám Mandir,
Zenklova 107, Praha 8, 180 00, 
tel. 603 205 991

Kazatelské centrum Prabhupád bhavan, 
Durďákova 34, Brno sever 613 00 
tel. 604 472 982, 731 445 474

Náma Hatta centrum Čakra, 
Lutotín 7, Kostelec na Hané 798 41
tel. 582 373 245

Kazatelské centrum Hari-dhám, 
Fulnek – Jílovec 34, 742 45 
tel. 603 958 44

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE

Góvinda, Soukenická 27, Praha 1, 
tel. 732 777 246
Góvinda, Na hrázi 5, Praha 8, 
tel. 284 823 805 
Balaráma, Orlická 9, Praha 3, 
tel. 222 947 365
Góvinda, Pavelčákova 5/13, Olomouc
tel. 731 486 211

Kde nás najdete

Slovenská republika

oddané Krišny jsem poprvé 
potkala v McDonalds na demon-
straci proti zabíjení zvířat začát-
kem 90. let. S načesanými číry 
jsme spolu s bráchou, jeho kama-
rádem Jirkou a ostatními pankáči 
a anarchisty obsadili stoly, bušili 
do nich rukama a rozzlobeně kři-
čeli: „Práva zvířat!“ Bylo to „dost 
dobrý“:).

Ale ještě lepší byl ten zářivý 
oddaný, který stál přede dveřmi 
a s úsměvem každého žádal: 

„Prosím, nezabíjejte krávy, dejte si 
něco lepšího,“ a rozdával všem la-
hodnou sladkost. Bylo to jemnější, 
inteligentnější i účinnější. Většina 
tehdejších „rozhněvanců“ za těch 
dvacet let splynula se systémem, 
dívá se na televizi, jí maso a – po-
kud se nezničila intoxikací – není 
dnes o nic méně konformní než ti, 
proti kterým se tenkrát bouřili.

Učení Šríly Prabhupády za tu 
dobu však ze své revolučnosti 
neustoupilo ani o píď. Oddaní dál 
nabízejí něco lepšího. A neustále 
způsobem, který je jemnější, inte-
ligentnější i účinnější.

Za dvacet let, které uplynuly 
od instalace překrásných Božstev 
Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry, 
se Jejich milost dotkla srdcí 
tisíců lidí. Ať už Je někdo mohl 
spatřit na vlastní oči, žít s Nimi 
nějaký čas a sloužit Jim, rozdávat 
v Jejich zastoupení knihy a pra-
sádam nebo třeba jen zaslechl 
harinám Jejich služebníků, slavně 
tím započala jeho cesta zpátky ke 
Krišnovi...

Šťastnou cestu všem!

Vaše služebnice  
Džalángí déví dásí

Česká republika

Zveme vás!
 na středeční program v Góvindě, 

Soukenická 27, od 18 hodin

 na nedělní hostinu v chrámu Lužce, 

začátek od 14 hodin

 na harinám, sraz u Obecního domu ve středu 

a v pátek v 16 a každou 1. sobotu v měsíci v 11 hodin

 na Kurzy bhakti-jógy, každou sudou neděli 

od 12 hodin v chrámu v Lužcích

Hare Krišna,
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Šríla Prabhupáda se svým doprovodem opustil 
Filipíny 14. října 1972 a téhož dne dorazil do 
Dillí. Následujících pět měsíců cestoval po 

Indii. 16. března roku 1973 se Prabhupáda vydal 
z Kolkaty do Májápuru spolu s jedním oddaným 
jako řidičem, se svým tajemníkem a mnou. Vyra-
zili jsme před svítáním se zavazadly a prasádam 
naloženými do nejběžnějšího indického automobi-
lu značky Ambassador. Silnice byly ještě poměrně 
volné, ale ukázalo se, že to ráno bude bohaté na 
události.

První část výpravy proběhla klidně. Zastavili 
jsme na půl cesty mezi Kolkatou a Májápurem, 
v mangovém háji, který se stal magickým místem, 
Prabhupáda-tírthou. Byl to nevelký pozemek vedle 
silnice, na kterém rostl asi tucet mladých mangov-
níků. Právě svítalo a Prabhupáda mě nasměroval 
na místo, kam by se rád posadil. Usedli jsme do 
trávy vedle něj. Po chvíli na mě pohlédl a řekl: 

„Můžeš nás vést při zpívání modliteb k duchovní-
mu učiteli.“

Cestoval jsem s jeho skupinou již šestý měsíc, ale 
kírtan jsem nevedl nikdy. Když byl Prabhupáda 
v nějakém chrámu, bylo tam vždy tolik mnohem 
kvalifi kovanějších oddaných. Já měl hlas jako žába. 
Klidně jsem Prabhupádu doprovázel na mridangu 
nebo kartály, ale nikdy by mě ani nenapadlo vést 
kírtan. A teď na tomto krásném, intimním místě 
mi Prabhupáda dal neuvěřitelnou příležitost zpívat 
pro něj modlitby. Zpívali jsme všichni společně 
a potom přijali prasádam. Zanedlouho jsme seděli 
zpátky v autě na cestě do Májápuru.

V té době již jasně zářilo slunce a provoz na sil-
nici zhoustl. Probíhaly tam také nějaké opravy. Na 
malé silnici pracovalo několik desítek bengálských 
mužů a chlapců, kteří se oháněli krumpáči a lopa-

tami, jak opravovali díry na vozovce. Až do té doby 
šla cesta jako po másle. V jednu chvíli dokonce 
Prabhupáda pokáral řidiče, aby nejel tak rychle.

Ale náhle naše výprava zůstala stát. Během jízdy 
podél pruhu, kde se pracovalo, řidič narazil do 
jednoho z dělníků. Nesrazil ho na zem, protože ho 
zasáhl boční stranou vozu, ale náraz muže otočil 
kolem dokola. Náš řidič začal ihned brzdit, ale Šrí-
la Prabhupáda, který si věděl rady v každé situaci, 
ho vybídl: „Nezastavuj, jeď dál.“ Ambassador opět 
nabíral rychlost. Situace se však vyhrotila. Viděli 
jsme, jak před námi dělníci zatarasují silnici. Asi 
tucet se jich nám se zdviženými krumpáči a lopata-
mi postavilo do cesty. Čekali jsme na další Prabhu-
pádův pokyn. Přišel vzápětí. „Dobrá, zastavte.“

Sotva jsme zastavili, všichni dělníci se shlukli 
kolem vozu s nářadím v rukou. Šríla Prabhupáda 
seděl vzadu za řidičem a já vedle něj. Na jeho po-
kyn jsem stáhl okénko a Prabhupáda začal s dělní-
ky hovořit bengálsky. Dělníci příšerně povykovali 
a ječeli na nás. Jako Zápaďáci jsme byli zvyklí na 
to, že se místní kolem vás seběhnou všude, kde 
zastavíte, ale toto bylo něco jiného. Hrůza! Oči jim 
blýskaly způsobem, jaký uvidíte jen v Západním 
Bengálsku. 

Rozmluva trvala několik minut, během kterých 
se náš Božský Mistr pokoušel situaci uvolnit. Na-
konec řekl: „Dejte mu deset rupií.“ Řidič vytáhl 
desetirupiovou bankovku a podal ji jednomu 
z dělníků. Ti začali znovu povykovat a zvedat své 
krumpáče a lopaty. Nastalo další krátké dohadová-
ní. Hovořil jenom Šríla Prabhupáda, my jsme sedě-
li pěkně zticha. Nakonec Prabhupáda řekl: „Dejte 
jim ještě deset rupií.“ Řidič bleskově vytáhl další 
bankovku a podal ji tomu dělníkovi. Prabhupáda 
řekl: „Dobře, teď můžeme jet.“ Zavřel jsem okénko 

Májápur jeMájápur je 
tvůj domovtvůj domov

16. března 1973, 
z Kolkaty do Májápuru, Indie

Šrutakírti dásseriál
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na jeho straně a vůz se dal do pohybu. Dělníci při 
našem odjezdu stále ještě křičeli a mávali nářadím, 
ale nechali nás projet.

Šríla Prabhupáda svého žáka, který stále řídil, 
při další jízdě nijak nekáral, pouze mu připomněl, 
aby nejezdil příliš rychle. Když jsme dorazili do 
Májápur dhámu, auto při průjezdu kolem Jóga 
píthu, kde se narodil Pán Čaitanja, zpomalilo. Šríla 
Prabhupáda sepjal ruce k modlitbě, ale nežádal, 
abychom zastavili. Dojeli jsme na pozemek ISK-
CONu a zastavili jsme tam. Prabhupáda tam pak 
tři dny pobýval v malé doškové chatce, stojící na 
přední části pozemku, a uděloval svým starším 
žákům pokyny ohledně rozvoje ISKCONského 
střediska v Májápur dhámu.

Doprovázel jsem Šrílu Prabhupádu o dva a půl 
roku později, když se vrátil do Májápuru na oslavy 
Gaura Púrnimy v roce 1975. Hned po příjezdu se 
odebral do svého příbytku v nově postavené budo-
vě Lotos. Zasedl ve svém pokoji s manažery Májá-
puru, Bhavánandou Mahárádžem a Džajapatákou 
Mahárádžem.

Řekl: „Bhaktivinód Th ákur vám udělil své po-
žehnání. Plníte jeho misi. Přál si, aby sem mohli 
jezdit Evropané a Američané. To vše je požehnání 
Bhaktivinóda Th ákura. Hare Krišna! Je tu tedy dost 
místa pro ubytování všech oddaných?“

Bhavánanda odpověděl: „Všichni bydlí v poko-
jích.“ A Džajapatáká dodal: „Bez přístavků by to ale 
bylo beznadějné.“

Šríla Prabhupáda, který se vždy staral o pohodlí 
svých žáků, se zasmál a pravil: „Musíte to dokončit, 
a já všechny potřebné výdaje zaplatím.“ Džajapa-
táká Svámí si uvědomil hloubku Prabhupádovy 
milosti a řekl: „Je to pouze vaše milost, že jste 
nás přivedl k tomuto hnutí pro vědomí Krišny.“ 
Prabhupáda pokorně odpověděl: „Ano, já jsem jen 
posel. Milost přichází od  Bhaktivinóda Th ákura 
a Šríly Prabhupády (Šríly Bhaktisiddhánty Sarasva-
tího Th ákura). Před vaším příchodem předpově-
děli: ,Někdo je přivede.‘ Možná ten někdo jsem já.“ 
Potom se chvíli smál a dodal: „Bhaktivinód Th ákur 
to předpověděl. Takže Krišna nám dal toto nádher-
né místo. Zůstaňte tady.“

Jindy jste hovořil k oddaným ze sankírtanové 
skupiny Rádhy a Dámódara. Na konci daršanu 
vám jeden z nich děkoval, že jste jim dovolil zůstat 
v Májápur dhámu. Rychle jste odpověděl: „Májápur 
je váš domov! Západ má pouze dva účely: kázání 
a uspokojování smyslů, ale vaším domovem je Má-
jápur.“

Šrílo Prabhupádo, v té chvíli jste naší malé skupin-
ce, shromážděné ve vašem pokoji, popsal své posta-
vení: „Možná ten někdo jsem já.“ Vzápětí jste rychle 
změnil téma, protože jste o tom nechtěl dál mluvit. 
Klaním se u vašich lotosových nohou. Svojí bezpří-
činnou milostí jste zachránil nás i další generace.

At´ si zpívají svoje At´ si zpívají svoje 
„Nitái-Gaura, „Nitái-Gaura, 
Hari-bóly“Hari-bóly“

18. března 1973, 
ISKCON Májápur, Indie

Během prvního ISKCONského mezinárodního 
festivalu v Májápuru se ukázalo, že mnoho 
oddaných se nechalo ovlivnit bengálským 

stylem kírtanu. Šríla Prabhupáda dal najevo určitou 
nelibost ohledně zpívání všech těch mnoha různých 
manter. „Ať si zpívají svoje ,Nitái-Gaura, Hari-bó-
ly,‘ ale já budu zpívat Hare Krišna a půjdu zpátky 
k Bohu.“

Kdybychom bývali chápali, co znamená ,Hari-ból‘, 
věděli bychom, co máme dělat. Šrílu Prabhupádu 
těšilo zpívání mahá mantry. ❧
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PŘIJDOU PŘIJDOU 

BOŽSTVABOŽSTVA

Byl to jeden z klíčových okamžiků v historii 
české játry. Jak by ne. Vždyť vidíme, jaký dů-
raz kladl Šríla Prabhupáda na otevírání stále 

nových center a instalaci Božstev v nich. Ve svých 
knihách vysvětluje, jak důležitá je pro každého 
oddaného Pančarátrika–viddhi, neboli pravidel-
ná sádhana soustředěná okolo Božstev. Jak Šríla 
Prabhupáda, tak další předešlí áčárjové nás tolik 
varují před tím, abychom nenapodobovali Haridáse 
Th ákura pokusy o neustálé zpívání Hare Krišna. 
Autorizované uctívání Božstev dává oddanému 
potřebný základ pro další pokrok v oddané službě, 
pro rozvíjení osobního vztahu s Pánem a hlavně 
potřebnou sílu pro kázání Pánovy slávy, i když 
zpívání svatého jména Pána zůstává páteří celého 
procesu oddané služby.

Krišna měl v tomto ohledu svůj plán i pro české 
oddané a samozřejmě již dávno před tím, než větši-
na z nás vůbec k vědomí Krišny přišla.

Před rokem 1989, aniž bychom tušili, že přijde 
nějaká změna v politickém uspořádání, jsme při 
setkáních tehdejších oddaných snili a povídali si 
o tom, jak tu v Československu jednoho dne budou 
centra a spousta oddaných, jak budeme chodit ve-
řejně na harinámy a tisknout a rozdávat knihy Šríly 
Prabhupády v češtině atd... To vše tehdy prakticky 
nebylo možné. Byla nás hrstka, kontakt s oddanými 
v cizině téměř žádný, StB za zády... Nicméně v těch 
našich snech určitě nebylo na prvním místě uctívá-
ní Božstev...

Předehra
Po revoluci se začalo vědomí Krišny v ČSSR 

rychle expandovat ve všech výše zmíněných oblas-
tech – přicházeli noví oddaní, hodně se chodilo na 
harinámy, postupně se začaly vydávat a rozdávat 
knihy a časopisy, měli jsme kontaktní místo v 1+1 
v Libni Na hrázi, hledala se farma atd.

V té době přijel do Československa na návštěvu 
Džajgurudév prabhu a později se i se svou ženou 
a synem Džaj Nitáiem – tehdy ještě v kočárku – 
přistěhoval do ČSSR.

Tehdy jsem byl mladý sankírtanový brahma-
čárí a naše SKT skupina na několik dní rozdávala 
i v okolí Ústí nad Orlicí, takže nás Džajgurudév 
pozval k nim do podnájmu, abychom tam těch 
pár dní bydleli. Byli jsme poctěni a s radostí na-
bídku přijali. Džajgurudév prabhu v malém bytě 
2+1 v podkroví bydlel se svou rodinou, jeho žena 
úžasně vařila a on v koutku u okna na pracovním 
stole překládal první zpěv Šrímad Bhágavatamu do 
češtiny. Vedle neustále plného stolu prasádam jsme 
byli velmi inspirováni jeho lekcemi, bohatými san-
kírtanovými zkušenostmi a každé ráno jsme také 
při džapě pozorovali, jak za poslechu přednášek od 
Šríly Prabhupády koupal svá malá Božstva.

Psal se rok 1993, den zjevení Advaity-
áčárji. Tehdy se mezi oddanými 
v pražském chrámu zjevili Šrí Šrí 
Nitái Navadvípačandra v plné své 
kráse a síle. Bylo to v tehdejším 
centru v Praze-Modřanech, v ulici 
na Blanseku..... 

Čím více se člověk soustředí na transcendentální 
podobu Pána – tím více se očistí.

Ašvahari dásvzpomínka
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A tady už se dostáváme k jádru věci...a na oltáři 
v rohu pokoje stáli další dva, ti samí, ale ve velkém 
a jmenovali se stejně jako ti malí – Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandra. Tehdy jsem Je viděl poprvé, ale 
mysl fi xována na rozdávání knih, hromady nek-
tarového prasádam a kírtany, nějak nedokázala 
ocenit Božstva více než jako pěkné podoby Pána, 
kterému tu sloužím rozdáváním knih. Být v chrá-
mu a uctívat Božstva tehdy v mém vědomí vůbec 
neexistovalo.

Jednou nám také Džajgurudév vyprávěl, jak tato 
Božstva nechal v Indii vyřezat specifi cky pro uctí-
vání v Česku – to bylo ještě před revolucí, když žil 
v Rakousku. Stále to však bylo téma, které šlo tak 
trochu mimo mě. Potěšit Gurua Mahárádže a Šrílu 
Prabhupádu rozdáváním knih byla v té době jediná 
meditace a také jediné, k čemu jsem byl autorizo-
ván. S ostatními věcmi, které se děly okolo, jsem si 
moc hlavu nelámal. Tak uplynuly tři neuvěřitelné 
roky 1990, 91, 92. Za tu dobu jsme se za pomoci 
oddaných ze Severoevropské zóny naučili postupně 
rozdávat knihy nejen u stolečku, ale také po bytech, 
na ulici, na parkovištích atd... Rozdávání knih se 
rozšiřovalo, oddaných přibývalo a my jsme se za ty 
roky stěhovali z domu, kde bydlel Narákriti prabhu 
se svými rodiči, do garsonky v Libuši, odtud do 3+1 
v paneláku v Petrovicích a odtud do domku v Mod-
řanech. Jediná meditace naší původně tříčlenné 
sankírtanové skupiny byla knihy! knihy! knihy! Po-
stupně se k nám začali připojovat další oddaní, kte-
ré přitahovala nálada rozdávání knih. Museli jsme 
se proto stále stěhovat do větších prostor. Tehdy už 
nás bylo okolo 13 full time SKT oddaných.

Přípravy
Byl vánoční maratón 1992 – tehdy byly maratóny 

od 1. do 31. prosince – a po něm tradiční festival. 
Po maratónu byl tehdy mimo jiné také mítink, kde 
byl Džajgurudéva prabhu, tehdejší vedoucí centra 
Lómančita prabhu, SKT leader Narákrti prabhu 
a nevím, kdo ještě. Opravdu vážně se tam mluvilo 
o tom, že by Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra přišli do 
našeho centra. Nikdo z nás si neuměl představit, co 
to obnáší, a hlavně – nebyl tu nikdo, kdo by se o Ně 
staral, protože jsme všichni chodili na sankírtan 
a druhé zasvěcení, které je ke chrámovému uctívání 
Božstev nezbytně nutné, jsme měli jenom dva. Hle-
dalo se tedy řešení.

Po maratónovém měsíci každodenního mnoha-
hodinového rozdávání byli i ti fyzicky nejzdatnější 
připraveni minimálně k týdennímu odpočinku, co 
potom říci o mně :-). Oddaní to věděli, a tak přišli 
se zajímavým návrhem. „Ašvahari, co kdybys jel na 
pár dní do Německa na farmu a naučil se tam uctí-
vat Božstva? Mohl bys to tu potom někoho naučit 
a mezitím si pár týdnů odpočinout od rozdávání. 
Jenom pár týdnů...“

V mysli fi xován na knihy mě ani nenapadlo být 
púdžárím, ale jako několikatýdenní zpestření a na-
víc možnost být v Nava Džijada Nrisinha Kšétře 
blízko svého duchovního mistra, který tam tehdy 
sídlil, a pod vedením Aštarathy prabhua, dalšího 
žáka Šríly Prabhupády a dlouholetého služebníka 
Božstev Šrí Šrí Rádhá Madana Móhana se učit ta-
jům arčany – nebylo třeba mne dlouho přemlouvat. 
Zcela mi ale v tom všem uniklo to, že se v té době 

Na fotce zleva:
Gjánadípa dás, Raghunátha Prija 
dás, bhakta Miro, Lómančita 
dás (stojící), Rádhávallabha dás, 
Ašvahari dás, Níla Mádhava dás, 
Trilókátma dás, Mahákírti dás, 
Narákriti dás, Džajgurudév dás

Mátádží zleva: 
Šjámalá déví dásí, Nagéndra 
Kanjá déví dásí a Džaja 
Sankírtana déví dásí
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široko daleko nikdo nerýsoval jako další púdžárí 
a že to byla transcendentální lest, která určitě ne-
měla trvat jenom pár týdnů, jak se později ukázalo.

V Nava Džijada Nrisinha Kšétře jsem strávil 
asi 10 nektarových dní u lotosových nohou Šrí Šrí 
Gaur-Nitái, Šrí Šrí Rádhá-Madan-Móhana a Šrí Šrí 
Prahláda-Nrisinhadévy ve společnosti Jejich slu-
žebníků. Každé ráno, ale i odpoledne a večer jsem 
se snažil co nejvíce času trávit na oltáři s púdžárími, 
abych se co nejvíce dozvěděl a naučil. Během dne 
jsem potom studoval knihy o arčaně a zapisoval vše 
nové, co jsem se ten den dozvěděl.

Měl jsem z příchodu Božstev docela trému, pro-
tože až na těch pár dní v Německu jsem neměl ani 
já, ani nikdo z oddaných v Česku s chrámovým 
uctíváním zkušenosti. Snažil jsem se proto každý 
den dělat uctívání v meditaci, psát si postupy, co 
je k tomu zapotřebí, atd... Instalovaná Božstva se 
neliší od samotného Krišny a On tu bude osobně 
přítomen, abychom Jej obsluhovali. To nelze brát 
na lehkou váhu...

Po návratu do Prahy začal kolotoč shánění růz-
ných věcí potřebných pro uctívání. Lómančita prab-
hu jezdil a nakupoval, Kéšíkanta prabhu tehdy ještě 
doma v Nučicích ve své stolařské dílně stavěl pro 
Božstva oltář, který dodnes Božstvům v pražském 
chrámu slouží, a další oddaní připravovali v domě 
v Modřanech chrámovou místnost na příchod 
Božstev. Já jsem studoval recepty a sestavoval denní 
program pro Božstva, protože až se to rozjede, tak 
se to nesmí zastavit. Vše muselo být jasné, na nic se 

nesmělo zapomenout – další mara-
tón. Museli jsme například sestavit 
jídelníček pro Božstva – pro 6 obě-
tování denně. Jídelníček Božstev se 
řídí dávnými pravidly šáster, a bylo 
tedy třeba vybrat vhodné recepty pro 
každou denní dobu. Navíc musely 
být stále v zásobě sladkosti na ranní 
obětování – sandéš a rasagully.

Bylo jasné, že se po příchodu 
Božstev hodně věcí změní. Hlavně 
sádhana a standardy čistoty a pravi-
delnosti vůbec. Bylo jasné, že skončí 
spaní v kuchyni, chození do kuchyně 
v gamše – namazat si chleba atd. 
Mangala árati bude začínat v pevnou 
dobu, a ne až se všichni probudí :-). 
Aštharatha Prabhu nám doporučil 
standard uctívání – počet off eringů 

atd... a nějak se stalo, že jsme to tak skutečně začali 
dělat.

Datum přivítání Božstev v modřanském centru 
bylo stanoveno na den zjevení Advaity Áčárji 1993.

V modřanském centru vrcholil maratón příprav. 
Oltář, závěs na oltář, parafenálie... Bylo také třeba 
připravit koupaliště, protože se Božstva budou na 
přivítanou koupat. To byl další malý problém, pro-
tože Nitái Navadvípačandra jsou z nímového dřeva, 
které je jako dřevo obecně háklivé na změny vlh-
kosti, natož polévání tekutinami. Měli jsme obavy, 
aby abhišék podobám Božstev nějak neuškodil.

Příchod
Vše bylo snad připraveno... poslední okamžiky 

očekávání příjezdu Džajgurudéva prabhua a Nitái 
Navadvípačandry. Chrámovou místnost zaplňovali 
oddaní a hosté, kterých bylo nakonec dohromady 
snad okolo stovky.

No a potom přišli... Džajagurudév prabhu vešel 
do chrámové místnosti s Božstvy v náručí, my 
všichni uprostřed příprav na slavnost jsme se po-
klonili a veškeré dosavadní přípravy a očekávání 
byly zpečetěny. Božstva jsou tu, defi nitivně a jed-
nou provždy!!

Začal abhišék, koupání Božstev paňčámritou, 
šťávami atd. Celý abhišék proběhl bez problémů 
a nakonec jsme Božstva úzkostlivě a důkladně 
osušili. Potom první usazení na nový oltář a velké 
árati s velkým kírtanem. Chrámová místnost byla 

Začal abhišék, koupání Božstev paňčámritou, šťávami atd.
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nacpaná k prasknutí, kírtan byl extatický a samo-
zřejmě na závěr velká hostina. Po hostině si jako 
vždy oddaní povídali, kázalo se hostům, byla blaže-
ná atmosféra.

Pro mě a pár dalších však začal nový život – ma-
ratón uctívání Božstev... vstávat ve 2:30, čentovat 
co nejvíce kol, ve 3:45 vzbudit Božstva, nabídnout 
zubní kartáčky, potom sladkosti a ve 4:30 mangala 
árati. Potom Božstva převléci, vykoupat, ozdobit, 
uklidit oltář, obětovat ovocný salát a nápoj, vrátit 
Je na oltář, ozdobit oltář a v 7:00 vítání Božstev. 
A hurá do kuchyně, připravit snídani – v 7:30 obě-
tování snídaně a potom malé árati. Je 8:15. Počkat 
do konce přednášky, zatáhnout závěs, aby se mohlo 
v chrámové místnosti sloužit prasádam. Umýt pa-
rafenálie, ochutnat sousto maháprasádam, odčento-
vat pár kol a připravovat vše potřebné na přípravu 
oběda pro Božstva. Ten musel být v 11:30 hotov pro 
obětování a ve 12:00 bylo bhóga árati, po kterém 
se Božstva ukládala k odpolednímu odpočinku. 
Ten končil okolo 16:00 probuzením a obětováním 
ovocného salátu a malého árati. No a už se připra-
vovalo na večerní obětování pravidelné halvy, mlé-
ka a banánových purí. V 19:00 potom bylo večerní 
sandhja árati a po něm trochu času připravit vše na 
další den. Ve 20:30 šli Pánové odpočívat a po Nich 
i Jejich služebníci.

Bylo to tehdy celé velmi intenzivní – pro mě 
jako púdžárího, i pro všechny ostatní – pro ty, kdo 
chtěli přespat v kuchyni Božstev, pro ty, kdo tam 
přišli z koupelny v gamše a chtěli něco k jídlu, pro 
ty, kdo vařili... a nedovařili zeleninu správně, pro 
ty, co nakupovali bhógu, aby byla čerstvá a kvalit-
ní... začali jsme zažívat mnohem vážnější rozměr 
oddané služby než doposud. Bylo to vážné – byla tu 
instalovaná Božstva Nejvyššího Pána a On tu čeká 
na naši službu – je tu, Osobně, a my Ho nechceme 
obtěžovat svými přestupky. Vše musí být tak, jak 
má, aby s námi byl spokojen. Vše musí být na mi-
nutu přesně. A protože tam skutečně je, transcen-
dentální úzkost byla odměněna transcendentální 
extází. Nedá se to popsat.

Vzpomínám si, jak jsem se ze začátku divil, proč 
řezbáři udělali oba Pány úplně stejné. Po nějaké 
době intenzivní služby Jim se však milostí duchov-
ního mistra začali zjevovat a já jsem mohl začít 
vnímat, že je každý úplně jiný – jiná podoba i jiná 
nálada. Během toho jednoho roku, kdy jsem Jim 
mohl denně sloužit, se přihodily různé zvláštní věci, 

a také jsem byl obdařen některými realizacemi. Od 
té doby se můj postoj k Božstvům zásadně změnil. 
I když jsem se od té doby k uctívání Božstev už 
naplno nevrátil, jenom příležitostně, pochopil jsem, 
že to byla zvláštní Pánova milost, abych dokázal 
ocenit Jeho uctívání a sádhanu s tím spojenou, 
abych pochopil, že Božstva nejsou jenom fi gurky 
nebo nějaký náboženský rituál, abych pochopil, že 
Krišna je tu, je Osoba a přijímá naši službu a odpo-
vídá na ni, že On je středem a my se máme starat. 
Byla to velká škola pro moji další službu. Ten rok, 
kdy jsem byl nonstop na oltáři, byl pro mne velkým 
duchovním zážitkem.

Moc bych si přál, aby se v Česku našli další 
oddaní připravení odevzdat svoje životy uctívání 
Božstev v chrámu na vysoké úrovni a pomohli tak 
těm několika stávajícím věrným služebníkům udr-
žet a rozšířit tuto důležitou službu pro duchovní 
prospěch všech budoucích oddaných a lidí vůbec. 
Kéž by se našlo mnoho oddaných připravených 
opěvovat Božstva skrze neustálé harinámy, rozdá-
vání knih Šríly Prabhupády a prasádam! Kéž by se 
našlo mnoho oddaných připravených odevzdat se 
životu v chrámech a plnému zapojení v sankírta-
nové líle Pána Šrí Čaitanji Maháprabhua tak, jak 
nám ji úžasným způsobem zprostředkoval Šríla 
Prabhupáda a jeho věrní následovníci. Vše by zde 
rozkvetlo! ❧

Gaura Nitái jsou nejmilostivější
V malém modřanském chrámu bylo hodně 

oddaných, chystalo se velkolepé přivítání (insta-
lace) Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry. Do té doby 
probíhalo ne tak opulentní a pravidelné uctí-
vání obrázku Paňčatattvy. Všichni byli dychtiví 
uvidět nová Božstva, rychle se poklonit a prosit 
o milost, protože Gaura Nitái jsou přece nejmi-
lostivější.

No, a já jsem se taky modlil a přál si, abych 
se mohl víc zapojit, protože v té době jsem už 
několik let zpíval na růženci, ale abych se stal 
full time oddaným, na to jsem potřeboval milost 
Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry. Za dva měsíce po 
instalaci jsem se nastěhoval do chrámu a už jsem 
tu zůstal:).

Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra kí džaj!
Vidjáváčaspati dás
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DOKUD BUDU ŽÍT, DOKUD BUDU ŽÍT, 

CHCI STÁLE PRO VÁS ŠÍT!CHCI STÁLE PRO VÁS ŠÍT!

Č as je relativní pojem. Ne-
mohu tomu uvěřit, že je to 
20 let, co jsem směla díky 

bezpříčinné milosti vaišnavů 
ušít první šaty pro Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandru! Připadá mi 
to jako před chvilkou...

Byli jsme všichni tak nadšení 
a plní očekávání, že do našeho 
sankírtanového chrámu konečně 
přijdou Božstva! A to ne ledasja-
ká… ale překrásná nímová Bož-
stva, Jejichž forma nemá prakticky 
v ISKCONu obdoby. Božstva, do 
Nichž se každý na první pohled 
zamiluje a Jež si každého podmaní 
svou milostí a sladkostí.

Nebudu zastírat, že od prvních 
měsíců, kdy jsem začala prakti-

kovat vědomí Krišny a trochu se 
začala orientovat v oddané službě, 
jsem velice toužila sloužit osobně 
Božstvům jako púdžárí, také pro 
Ně připravovat nejrůznější dekora-
ce, ale hlavně – stát se Jejich nepa-
trnou švadlenkou. Ta touha byla 

spontánní a velmi silná.
V té době všichni oddaní byli za-

pálení sankírtanoví bojovníci a já 
se snažila také, ale v nitru mého 
srdce byla tato touha opředená ne-
sčetnými modlitbami a hlubokým 
přáním.

A pak se to stalo! Konečně se za-
čala připravovat instalace Božstev 
a já mohla ušít první šaty a po-
starat se o výzdobu. Prostředky 
byly velmi omezené, a tak jsem 

nashromáždila své kapesné za ně-
kolik měsíců. V té době jsem ještě 
nežila plně v chrámu, psal se rok 
1993 a mně zbýval ještě nekonečný 
poslední rok střední školy

Modlila jsem se k Božstvům, aby 
mi vyjevili, jaké šaty by si přáli. 
V té době jakožto studentka mód-
ního návrhářství jsem se rozhodla 
pro Ně udělat to, co ten rok bylo 

„nejžhavější“, a to šaty v barvě na-
zývané pařížská modř, což byl hit 
sezóny, v kombinaci s černozlatým 
čínským hedvábím...

Od té doby jsme společně s mno-
ha mátádžími vytvořily něco přes 
100 šatů a pozadí. Ani nevím, 
kolik jich za ta léta přesně bylo. 
Dříve jsme šily nové šaty na Džan-
máštamí, Rádháštamí, maratón 
Šríly Prabhupády, výročí instalace, 
Nitjánanda trajódaší, Gaura Púr-
nimu a někdy i na Ráma Navamí. 
Ke každému setu denních šatů 
patří vždy nové pozadí, baldachýn, 
ozdobná dečka a často i další set 
nočních šatů. 

Po několika letech jsme zjistili, 
že tímto tempem nebudeme brzy 
schopni nové šaty již nikam dá-
vat! Některé festivaly se přesunuly 
na farmu, a tak v současné době 
šijeme tři nové denní sety ročně 

– ke dni zjevení Advaity Áčárji 
(výročí instalace), na Nitjánan-
da Trajódaší a Gaura Púrnimu. 
Snažíme se šaty i pozadí dělat co 
nejluxusněji a s propracovanými 
detaily, a tak jejich příprava za-
bere doslova několik měsíců pilné 
práce.

Každé šaty mají svůj příběh, svoje téma a svou historii

Rásabihárí déví dásíohlédnutí
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Ve vědomí KrišnyVe vědomí Krišny
překonáme překonáme 

všechno zlo, všechno utrpení všechno zlo, všechno utrpení 
a všechen klama všechen klam

K pochopení vědy o duši musíme mít určité kvalifi kace, kte-
rými jsou:

Pokora: Neměli bychom se snažit nutit ostatní, aby k nám chovali 
úctu proto, že jsme si vědomí Krišny. Měli bychom kázat s pokorou 
a úctou k ostatním. Například místo toho, abychom řekli, „Všechno, 
co víte, je hromada nesmyslů,“ měli bychom říct, „Já vím, že jste 
velice vzdělaný, ale prosím zapomeňte na to na chvíli a vyslechněte 
si mě.“ Ani bychom neměli očekávat, že budeme vždy dobře přijati. 
Ježíš Kristus kázal slovo Boží a byl za to ukřižován. Pokora zahrnu-
je přijetí potíží, které nám způsobují ostatní.

Měli bychom kázat Krišnova slova každému, koho potkáme, 
ale při této činnosti bychom se neměli pokoušet vyrábět nějaké 
nové náboženství. Lidé chtějí nějaké nové náboženství, ale co je 
tady nového ke kázání? Jsme staří jako věčnost, tak jakou potřebu 
něčeho nového máme mít? Zákony přírody nejsou nové – slun-
ce pořád vychází na východě a zapadá na západě, jako to dělalo 
vždycky. Pořád jíme a spíme. Bůh není nový. Někdy, abychom 
přiměli lidi k naslouchání, je nezbytné vysvětlit staré náboženství 
novými výrazy. To je jako nalévání starého vína do nových lahví. 
Na tom není nic špatného, pokud se během toho to víno nezředí 
nebo neznečistí.

Nenásilí: Měli bychom dát ostatním stejnou svobodu, jakou 
chceme pro sebe, protože všechny živé bytosti mají právo žít a jíst. 
V přírodě je potrava pro všechny a každé stvoření má svůj vlastní 
příděl. Jsou různé druhy potravy podle rozličných chutí. Lidské by-

Energie těla vychází z duše. Duchovní jiskra, 
neboli duše, sídlí v srdci a odtud vychází 
a naplňuje celé tělo. Velikost tohoto 
duchovního atomu je jedna desetitisícina 
konečku vlasu. Nedá se zjistit žádnými 
vědeckými metodami, ale to neznamená, že tam 
není.

Často děláme tematické sety 
v určitých náladách a stylech jako 
např. ve vrindávanském stylu, 
jihoindickém stylu, urijském stylu 
či jsme použily téma Ratha játry 
v Džagannáth Purí nebo téma 
exotické zahrady, podzimní skliz-
ně atd, atd.

Každé šaty mají svůj příběh, 
svoje téma a svou historii.

Nedávno, když jsem uklízela 
na oltáři a měla víc času projít in-
ventářem, začala jsem si prohlížet 
všechny ty šaty a jejich nesčetné 
jemné výšivky a s každým kusem, 
který jsem si vzala do ruky, jsem 
si vzpomněla na konkrétní má-
tádží, které ty či oné šaty se mnou 
vyšívaly. 

Těch oddaných za ta léta byly 
spousty a mě vyhrkly slzy do očí 
a modlila jsem se za všechny ty 
dobré duše a vzpomínala na jejich 
milou společnost a všechny ty nek-
tarové chvíle, které jsme společně 
při této extatické službě zažily.

Dalo by se toho napsat mno-
hem více... mohu jen říct, že 
každý festival se modlím, abych 
ten příští mohla zase nabídnout 
nové šaty Šrí Šrí Nitái Navadví-
pačandrovi a aby byly lepší než 
ty minulé. 

Neznám větší radost než si 
pustit nějakou pěknou přednáš-
ku, rozložit si všechno technické 
vybavení a začít tvořit nové šaty 
a pak hodiny a hodiny, dny a dny 
a týdny a týdny jen naslouchat 
nektaru Krišna kathá z úst čis-
tých oddaných a přitom vyšívat, 
našívat, přišívat a malovat a žeh-
lit a vymýšlet nové designy pro 
naše sladké Pány.

Mé srdce je zalité vděčností, 
že mi dovolují Jim takto sloužit, 
a mou touhou je – dokud budu 
žít, chci stále pro Vás šít! :) ❧

Šríla Prabhupáda přednáška
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tosti mají zodpovědnost za všechny tvory. Nemáme 
právo zabít jakoukoliv bytost, dokonce ani hmyz.

Existuje ještě jiný druh násilí. Pokud se nesna-
žíme, jak nejlépe umíme, přinést vědomí Krišny 
ostatním bytostem, chováme se vůči nim násilně. 
Pokud nejednáme tak, abychom ostatním ulevili od 
utrpení, tak se na nich dopouštíme bezpráví. Vě-
domí Krišny znamená skutečný konec veškerému 
utrpení, takže každý má právo na vědomí Krišny.

Trpělivost a jednoduchost: Neměli bychom se 
snažit Krišnu popohánět. Naše myšlenky a naše 
řeč by měly být rovněž ovládnuté. Krišnu uvidíme, 
pokud se tak rozhodne. Měli bychom bezvýhradně 
sloužit duchovnímu učiteli.

Čistota: Jsou dva druhy čistoty – vnitřní a vněj-
ší. Vnější čistota znamená tělesná čistota. Vnitřní 
čistota znamená udržovat mysl neustále zaměřenou 
na Krišnu. Jsou chvíle, kdy není možné udržovat 
tělo čisté kvůli vnějším okolnostem, ale vnější 
okolnosti ještě nemusí bránit mysli v tom, aby byla 
čistá. Můžeme a vždy bychom si měli udržovat svoji 
vnitřní čistotu bez ohledu na vnější podmínky.

Neochvějnost: Ten, kdo je přesvědčený o tom, že 
za každou cenu musí realizovat Krišnu, bude neo-
chvějný. Vědomí Krišny vyžaduje 

sebeovládání, aby se člověk nenechal vyrušit či 
odvést.

Lhostejnost ke smyslovým objektům: Kouření 
například slouží pouze k uspokojování smyslů, není 
nezbytné pro udržování těla. Tento druh neřesti 
ruší od vědomí Krišny. Vědomí Krišny krotí žádosti 
smyslů.

Skromnost a zdrženlivost: To znamená odstra-
nění falešného já. Musíme pochopit, že nejsme toto 
tělo. Tělo by mělo být udržováno za účelem využití 
pro službu Krišnovi. Pokud není dostupné vhodné 
jídlo, potom se může sníst jiné jídlo jen za účelem 
udržení těla. Nicméně nevhodné jídlo se má jíst, 
pouze pokud není dostupné jiné jídlo.

Nepřipoutanost: Oddaný by měl pohlížet na 
žádoucí a nežádoucí podmínky stejně. Hospodář 
by měl být odpoutaný od rodiny. Měl by se starat 
o svou rodinu a plnit si své povinnosti, ale neměl 
by dopustit, aby mu jeho rodina stála v cestě služby 
Krišnovi.

Pochopení zla rození, smrti, stáří a nemoci nás 
povede k vědomí Krišny. Ve vědomí Krišny překo-
náme všechno zlo, všechno utrpení a všechen klam.

(z přednášky z 8. září 1966) ❧

Měli bychom bezvýhradně sloužit duchovnímu učiteli
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Nejvyšší Pán vyslyšel tou-
žebné volání v srdcích 
oddaných pražského 

centra, a tak nakonec svolil, 
aby se v podobě Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandra stal středobo-
dem v srdcích svých oddaných, 
kteří Jim zasvětili své životy, 
naplněné láskyplnou oddanou 
službou.

V roce 1992 jsme měli prona-
jatý malý domek v Modřanech 
v ulici Na Blanseku. Tam jsme se 
přestěhovali z bytu na konci Pra-
hy, z Petrovic.

Byl to takový malý splněný sen 
Manidhara prabhua, který nám 
v Petrovicích při jedné z jeho 
návštěv doporučil, abychom si 
našli sankírtanový domek pro pár 
oddaných. Jenže oddaných přibý-
valo, a tak se pomalu rozrůstaly 
i další potřeby kazatelského cent-
ra, ve kterém se uctívala Šrí Paň-
čatattva na oltáři. Nejdříve přišel 
v podobě múrti Šríla Prabhupáda. 
To bylo první požehnání. 

Množící se tužby po tom, 
abychom měli Božstva a z kaza-
telského centra se tak stal chrám, 
se pomalu vařily v srdcích a mys-
lích všech obyvatel. Nebylo třeba 
chodit daleko a Džajagurudév 
prabhu nabídnul již dávno pro 
Čechy vyrobená Božstva Šrí Šrí 
Gaura Nitái.

Kamkoliv jsme se do blízkého 
zahraničí podívali, všude měli 
na oltáři Gaura Nitáie. Ale tahle 
Božstva byla jiná. Jejich zjevení, 
příchod, a další Je činila výjimeč-
nými! Už ani nevím, kdo přišel 
na nápad se změnou Jejich jmé-
na. Vím, že jsem léta všem tvrdil, 
že jsem na tom měl trochu podíl. 

Dnes však vím, že to byl nejspíš 
právě Džajagurudév prabhu, kte-
rý podle Jejich zábavy v Navadví-
pu vybral Jejich nové jméno.

Každopádně návrh byl odda-
nými přijat a mně nezbylo nic 
jiného než kontaktovat našeho 
GBC. Tehdy jím byl H.H. Suhó-
tra Mahárádža. Byl tou dobou 
kdesi v Austrálii. Neměli internet, 
jen staré dobré faxy. Netušil jsem, 

ve kterém chrámu se zrovna na-
chází, a tak jsem podle časopisu 
BTG poslal dotaz na několik 
telefonních čísel. Ve zprávě pro 
Mahárádže stálo, že jej žádáme 
o jeho svolení jakožto GBC pro 
provedení instalace Božstev. Od-
pověď na sebe dlouho nenechala 
čekat a Mahárádž nám odfaxoval 
zpátky, že souhlasí. Na konci 
stránky stálo Šrí Šrí Nitái Navad-
vípačandra kí džaja! Zajisté si 
vzpomenete na chvíle, kdy Suhó-
tra Mahárádža vedl v chrámu 
kírtany a s jakou razancí Božstva 

opěvoval. Bylo to nenapodobitel-
né stejně jako po celá ta léta jeho 
vztah k Nim. Po mnoho let jsem 
tento fax měl uschovaný ve svém 
archivu a nějak mimoděk jsem 
odkládal pořízení jeho kopie. 
Bohužel jak léta minula, inkoust 
postupně vyprchal a z důležitého 
dokumentu se stal jen kus papíru.

Zdálo by se, že po letech se 
naše cesty s Božstvy rozešly. 

JEJICH POHLEDY A ÚSMĚVY JEJICH POHLEDY A ÚSMĚVY 

MÁME STÁLE V SRDCÍCHMÁME STÁLE V SRDCÍCH
Teď, když si připomínáme takové pěkné kulaté 
výročí instalace Božstev, bylo by pěkné napsat 
něco o Jejich historii. Bylo to těžké období plné 
zkoušek pro nás pro všechny. Příchod Božstev 
mnohé a mnoho změnil.

Příchod Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry byl výjimečnýPříchod Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry byl výjimečný

Lómančita dás & Nagéndra Kanjá déví dásí  retro
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Opak je však pravdou. Jejich 
upřené pohledy a úsměvy jsou 

uloženy v našich srdcích nastálo. 
Protože vrtkavá mysl nás neu-

stále odtahuje od meditace 
o Nich každý den, umístili 
jsme Jejich fotografi i doma na 
oltář.

Každý den Jim obětujeme 
připravené pokrmy. A stejné je 
to i v restauraci Balaráma, kde 
zas po obětování a pro Jejich 
potěšení rozdáváme Jimi po-
žehnané prasádam.

Příchod Šrí Šrí Nitái Navad-
vípačandry před dvaceti lety 
byl výjimečný a výjimečné 
zůstává i Jejich další požehnání 
pro další generace oddaných po 
desítky let, co přijdou. Modlíme 
se, aby nás i nadále obdarová-
vali svojí milostí a inteligencí, 
kterou potřebujeme pro naši 
další službu a pro potěšení Šríly 
Prabhupády, našich duchovních 
mistrů a oddaných. ❧

Kolik vody v Praze proteklo Vltavou za posled-
ních dvacet let? Těžko říct.

Kolik dětí se v Praze a okolí narodilo oddaným 
za posledních dvacet let? Desítky.

Když tyto děti (které už v lůně matky slyšely 
svatá jména Pána Krišny) poprvé spatří transcen-
dentální Božstva Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry 
v Praze, ve vší Jejich kráse – kterak jsou oděna do 
různých pestrobarevných šatiček se zářícími výšiv-
kami, korunkami, ozdobami a kterak jsou uctívána 
s láskou a oddaností jejich tatínkem, maminkou, 
tetičkou, strýčkem, bratříčkem a sestřičkou – je to 
pro ně nezapomenutelný, transcendentální zážitek. 

I Šríla Prabhupáda se několikrát zmínil o tran-
scendentálním zážitku, který jako dítě prožil při 
pohledu na Božstva Šrí Šrí Rádhy a Krišny v ro-
dinném chrámu v Kolkatě. Podoby Božstva se mu 
navždy vryly do srdce.

První dva roky života dítěte jsou klíčové, forma-
tivní, pro budoucí rozvoj jeho osobnosti. Pokud 
měl někdo v dětství traumatické, negativní zážitky, 
jeho osobnost tím nevyhnutelně trpí – často i pod-

vědomě. Nelze si představit traumatické zážitky 
dětí během válek, nelze si představit zklamání, 
které děti prožívají během hádek rodičů, když jsou 
svědky, či dokonce samy obětí domácího násilí.

Pokud má ještě nenarozené dítě možnost slyšet 
svaté jméno Pána v lůně a po narození spatří svý-
ma malýma, nevinnýma očima transcendentální 
podobu Božstva Pána, jeho osobnosti to navždy 
prospěje, v dobrých i zlých časech. Je to takříkajíc 

„v něm“. 
A na konci života má velkou šanci vrátit se zpět 

domů, zpět ke Krišnovi, kde je život věčný, plný 
blaženosti a poznání. A to je svrchované dobro.

Všem obětavým oddaným, maminkám, ta-
tínkům, chůvám, strýcům, tetičkám, budoucím 
dědečkům i babičkám, přeje do dalších dvaceti let 
při uctívání Božstev Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry 
mnoho lásky a oddanosti.

Džajgurudév dás a Vrindávaní déví dásí
(ve službě Šríly Prabhupády a čóta, čili malých 

Božstev Nitái Navadvípačandry)
v Praze na Barrandově, 2013 ❧

Božstva Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry – už 20 let s námi v Praze
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Pomozte v chrámu s uctíváním
Pokud se oddaní neustále věnují tomu, že se dívají 

na překrásnou podobu Pána a meditují o Něm, tak 
potom se nemusí rodit znovu v tomto světě. Je také 
zajímavé, jak Šríla Prabhupáda popisuje různá místa 
náležející do kvalit přírody. Jít do lesa a meditovat, to 
také není dokonalost, protože toto místo je v kvalitě 
dobra. A my musíme přijít na transcendentální úro-
veň. Vysvětluje, že naše chrámy poskytují atmosféru 
Vaikunthy. A říká, že pokud jednou přijmete útočiště 
v chrámu, ať už žijete v chrámu v ášramu nebo jako 
grihastové přeměníte svůj domov v chrám, jakmile 
vytvoříte atmosféru Vaikunthy, už z ní neklesejte 
dolů. Takže hospodáři musí uctívat Božstva, ale jak 
Prabhupáda vysvětluje v přednášce k tomuto verši, 
nesmějí to dělat jako frašku, ale musí striktně násle-
dovat pravidla a usměrnění. Jinak by to dělat neměli 
a měli by raději jít do chrámu a pomáhat s uctíváním 
Božstev tam.

(Bhaktivaibhava Svámí, přednáška ze Šrímad Bhá-
gavatamu 2.3.22) ❧

Přítomnost Božstev 
je velký dar

Marně hledám slova, která by snad 
byla schopna popsat slovy nepopsatel-
né. Jak můžete popsat láskyplný vztah 
k Božstvům Šrí Šrí Nitái Navadvípačan-
dry? Hlas srdce se popsat nedá. Snad jen 
že vždy s vděčností a pokorou padám 
k Jejich lotosovým nohám, že tu vůbec 
můžeme mít Jejich milost a úžasnou 
přítomnost, někoho, kdo nás vždy chá-
pe a vyslyší naše modlitby na naší cestě 
snad už domů. 

Vážím si ale však i neochvějné služby všech 
oddaných, kteří se o Ně tak krásně starají, a tak 
i díky jim tu mohou stále být, i když vše má 
v rukou Krišna. Co víc napsat, než že mi chybí 
Jejich přítomnost, a tak se těším na každý pro 
mě tak vzácný, sice pravidelný, ale ne tak častý 
daršan. Proto všichni, kdo jste v Jejich neustálé 
přítomnosti, buďte za tuto jedinečnou milost 
opravdu vděční. Je to velký dar.

Váš služebník
bhakta Dan z Neratovic ❧

Hledíte na svět očima 
svrchované věčnosti

Nejdražší Božstva Nitái Navadvípačandra, 
přijměte prosím mé hluboké poklony! 

Jen díky Šrílovi Prabhupádovi jsem schopna 
se Vám uctivě poklonit!

Sláva Šrílovi Prabhupádovi! Sláva mému 
duchovnímu učiteli Jeho Svatosti Dánavíru 
Gósvámímu!

Děkuji Vám z celého srdce za Vaši přítom-
nost. Za Vaše vedení v mém duchovním životě!

Za to, že tu vždy jste, připraveni naslouchat 
a radit, jak z téhle prekérní situace zvané hmot-
né tělo a hmotný svět ven.

Jste vždy tu, krásně oblečení,záříte a tančíte 
mezi květy a okolo Vás se line opojná vůně.

Sloužící okolo Vás pobíhají a vaří Vám 
nejrůznější dobroty a snaží se Vás všemožně 
potěšit.

Kolem Vás proudí lidé a Vy hledíte na svět 
kolem očima svrchované věčnosti.

Kéž bych Vám měla možnost sloužit a vy-
vinout tolik oddanosti jako chrámoví oddaní, 
kteří neúnavně pokračují v oddané službě Vám, 
Nitái Navadvípačandrovi!

Kéž Vám můžeme ještě ušít milióny krásných 
a krásnějších šatů a připravit milióny lahod-
ných a lahodnějších pokrmů, rozdat pro Vás 
nespočet Prabhupádových knih a pohostit ještě 
více hostů!

Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra kí džaj!
S úctou a vděčností Vaše malá služebnice 

Pávaní déví dásí ❧

V srdcích a myslích oddaných se pomalu 
V srdcích a myslích oddaných se pomalu vařila touha mít v chrámu Božstva

vařila touha mít v chrámu Božstva
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Dnes byl osmý a poslední 
den pobytu Šríly Prabhupády 
ve Vrindávanu. Jak jsem měl ve 
zvyku, vykoupal jsem se v ledo-
vých vodách a pak jsem tam stál 
v modlitbě, ponořen až po rame-
na. Jemné měsíční světlo zalévalo 
siluety vzdálených vrcholků 
chrámových věží. Ticho zahalilo 
ovzduší lehoučkým hávem. Sa-
mota mi byla v těchto hodinách 
jedinou společnicí. Třesoucí se 
zimou jsem k sobě přitiskl dlaně 
a prsty a modlil se ke Šrí Rádě 
a Krišnovi o vedení. Potom jsem 
vystoupal na břeh řeky, vyždímal 
si vodu z oblečení a opět ho na 
sebe navlékl a přitom se po celou 
dobu chvěl zimou. Usedl jsem, 
abych zpíval svatá jména Pána na 
dřevěném růženci, a myslel jsem 
hlavně na dnešní odjezd Šríly 
Prabhupády z Vrindávanu.

O hodinu později jsem kráčel 
temnými uličkami Vrindávanu, 
dychtivý účastnit se poslední 
rozmluvy Šríly Prabhupády. 
Cestu v klidu svítání mi zpes-

třovalo odbíjení chrámových 
zvonů a gongů, zpěv oddaných 
a otevírání krámků. Když jsem 
dorazil, posadil jsem se na zem. 
Sál byl plný žáků a hostů, kteří 
tiše zpívali mahá mantru, zatím-
co hliněný buben a ruční činelky 
udržovaly rytmus. V chladu zim-
ního rána byli někteří zachum-
laní do vlněných šál, čepic nebo 
svetrů. Z hořících santálových 
tyčinek se linula sladká vůně, 
zatímco ve shromážděných rostl 
hořkosladký pocit. Nikdo nechtěl 
vidět Šrílu Prabhupádu opouštět 
Vrindávan.

Když Šríla Prabhupáda vstou-
pil, kírtan začal být hlasitější 
a rychlejší, aby zcela umlkl, jak-
mile se posadil na vyvýšené se-
dátko. Oknem vstupující paprsky 
vycházejícího zimního slunce 
zaplavovaly jeho postavu svět-

lem. Venku trylkovali papoušci 
své složité melodie. K této ptačí 
symfonii přidal Šríla Prabhu-
páda zvonění mosazných činelků. 
Potom zavřel oči a začal zpívat 
překrásnou oddanou modlitbu, 

„Džaja Rádhá Mádhava Kuňdža-
bihárí, Gópídžana-vallabha 
Girivara-dhárí. Jak zpíval o lásce 
mezi Pánem a Jeho milujícími 
oddanými, naslouchal jsem hlasu 
svého srdce. Láska Šríly Prabhu-
pády k Bohu si mě podmanila.

Zpěv Šríly Prabhupády se mi 
řinul do uší a proudil k srdci. 
Vnímal jsem, že všechny dosa-
vadní události v mém životě na 
sebe vzájemně navazovaly tak, 
jako by byly naplánovány s cí-
lem dovést mě do tohoto bodu. 
Z hloubi nitra jsem cítil souhlas, 
ano, Bůh mi vyjevil mého gurua. 
Cítil jsem, jak má duše stoupá 

Životopis amerického svámího

Cesta domů„Ano, jsi doma“

Druhého dne brzy 

ráno mě probudil 

zvuk chrámových 

zvonů v dáli. 

Dlouho jsem 

ležel na břehu 

řeky, pozoroval 

jitřenku 

a vzpomínal na tu 

modlitbu, kterou 

jsem četl včera 

večer.

Rádhánáth Svámíromán
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a víří na obrovské vlně víry, kte-
rá mě vrhala do oceánu vděku. 
V tomto mně neznámém stavu 
mé srdce zaplavila radost.

Myslel jsem na své první setká-
ní se Šrílou Prabhupádou v Bom-
baji. V tu dobu hlas mého srdce 
prohlásil: „Toto je tvůj guru.“ Ale 
já o tom nebyl přesvědčen a ani 
jsem nebyl připraven přijmout 
to, co mi ten hlas velel, takže 
zatímco má mysl bojovala s mým 
srdcem, pustil jsem to z hlavy 
a pokračoval dál ve svém hledá-
ní. V hledání, které mě nakonec 
dovedlo do Vrindávanu a ke 
Krišnovi. Nyní bylo mé srdce 
a mysl uvedeny do souladu silou 
mnohem mocnější než to i to. 
Ano, Ano, mohl jsem slyšet, jak 
se mé srdce raduje. Mé hledání, 
které započalo půl planety odtud 
v Highland Parku v Illinois, mě 
doneslo k nohám mého gurua. 
V tom okamžiku jsem pochopil, 
že v mém životě by nemohl být 
větší cíl než pomáhání Šrílovi 
Prabhupádovi v šíření lásky Boha 

světu. Jak jsem toužil po tom být 
alespoň tím nejnepatrnějším ná-
strojem v této soucitné misi.

Postupně ve mně vyvstaly další 
myšlenky. Vzpomněl jsem si na 
toho egyptského mystika v Hi-
málajích, který mi prorokoval: 

„Musíš vytrvat s trpělivostí, pro-
tože díky síle, která je mocnější 
než ta tvá, rozpoznáš toho, koho 
hledáš. Věř tomu, to je tvůj osud. 
Tvůj učitel k tobě přijde.“ Jeho 
předpověď se naplnila.

Můj Pán mi vyjevil semínko 
víry v mého učitele a připadalo 
mi, že se koupu v moři euforie. 
Ale během několika pozemských 
okamžiků jsem musel poctivě 
čelit své vlastní realitě.

Skutečně dokáži být věrný učení 
mého gurua? V tomto světě je 
nekonečně pokušení. Udělat mu 
ostudu by byl čin nemyslitelného 
nevděku. A také, i když si jich 
začínám vážit, jeho západní žáci 
jsou tak jiní než já. Dokáži s nimi 
žít? Mám v něho obrovskou víru, 
ale v sebe jen pramalou. Jsem váž-
ně způsobilý být jeho žákem?

Z očí mi kanuly slzy, ruce 
a nohy se mi chvěly a srdce mi 
bušilo s hřejivým pocitem, když 
jsem dospěl k závěru, že sice 
nejsem způsobilý, ale že jsem 
odhodlán se v průběhu času při-
pravit.

Když ranní slunce zahřálo svět 
z chladivého zimního rána, byl 
jsem unášen značným davem, 
který se shromáždil venku, aby 
se se Šrílou Prabhupádou a jeho 
stoupenci rozloučil. Za pár chvil 
mě proud davu odtlačil tak, že 
jsem náhle stál přímo před ním 
a hleděl do jeho hlubokých hně-
dých očí a on do mých. Zaplavil 
mě mystický pocit, jako by do 

mé duše očima Šríly Prabhupá-
dy nahlížel přímo Pán samotný. 
Zdálo se mi, že vše ostatní zmize-
lo. Klidně tam stál a čekal, až za-
čnu mluvit. Přiškrceným hlasem 
a pocity vířícími vděkem jsem 
plaše řekl: „Šrílo Prabhupádo, 
chci ti nabídnout svůj život.“

V tom tichém okamžiku, který 
následoval, uběhlo spousta času. 
Potom se vlídně dotkl koneč-
ky prstů mých sepjatých dlaní 
a jemně se usmál. Jeho oči vlhké 
láskou byly jako oči otce, který 
vítá doma svého svéhlavého syna 
po nesčetných letech odloučení. 
V jeho pohledu jsem se setkal 
s nekonečným mořem moud-
rosti, které se rozprostírá mimo 
čas. Cítil jsem lásku, hlubokou, 
a přesto osobní, která mi dávala 
takovou útěchu a povzbuzení, jež 
jsem nikdy předtím nepoznal. 
S jemným kývnutím řekl: „Ano, 
jsi doma.“

Vzedmutím vděku mi vyhrkly 
do očí slzy. Snažil jsem se udr-
žet své náhle vzplanuvší pocity 
a poklonil se. Šríla Prabhupáda 
nahnul hlavu, podal svou hůl 
mému příteli Šjámasundarovi 
a nastoupil do auta, usmívající se 
a kývající hlavou na své přátele 
a obdivovatele. S mnoha ovacemi, 
máváním a slzami jsme se dívali, 
dokud jeho družina nezmizela 
z obzoru.

Stál jsem tam bez hnutí a hle-
děl do jasné ranní oblohy. Cítil 
jsem, že dnes z šera mé mysli vy-
šlo slunce víry. Věřil jsem, že toto 
slunce nikdy nezapadne.

V mém srdci začal růst vděk. 
Pro toto požehnání jsem přestál 
všechna ta nebezpečí a těžkosti. 
Pro tento poklad jsem podnikl 
celou svou cestu. Po tomto vzác-
ném okamžiku má duše toužila 
a prahla. Bůh mi vyjevil mou ces-

V jeho pohledu jsem se 
setkal s nekonečným 

mořem moudrosti, které se 
rozprostírá mimo čas.
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tu. Mlha pochyb a obav je pryč 
a nyní jsem se ocitl před zcela 
osvíceným duchovním učitelem, 
kterému jsem mohl odevzdat 
svůj život. To, čemu jsem oběto-
val tisíce modliteb a proč jsem 
prolil nesčetně slz, abych dosáhl, 
mi teď bylo vyjeveno. A jak slad-
kým způsobem se to stalo.

Mé štěstí bylo bez hranic. 
Ve své božské osobnosti Šríla 
Prabhupáda ztělesňoval učení, 

které jsem objevoval v jádru kaž-
dé tradice, kterou jsem zkoumal. 
Když hovořil, cítil jsem, jak se 
z jeho rtů line nekonečná láska 
a moudrost obrovského zářivé-
ho zástupu světců přehlušující 
jakékoliv mé pochyby. Předával 
poselství, které bylo uchováváno 
po celé věky nepřerušenou po-
sloupností učitelů, kteří nás učí, 
jak si uvědomit a uskutečnit náš 
důvěrný vztah se všepřitažlivým 

Milovaným. V mém srdci se pro-
budila víra, že tento pokorný svě-
tec, tak malé postavy, byl zcela 
zamilován do Krišny, a že Krišna, 
Nejvyšší Pán, byl zcela zamilován 
do něho.

Tímto dílem končíme po téměř 
dvou letech s ukázkami z románu 
Cesta domů. Můžete se těšit, až 
tato kniha jednou vyjde celá, od 
čehož nás dělí pouze čas... ❧

6.2. Šat-tila Ékádaší, přerušení 7.2. 
od 7:26 do 10:40

16.2. příchod Šrí Advaity Áčárji 
(půst dopoledne)

 20. výročí instalace ŠRÍ ŠRÍ  
NITÁI NAVADVÍPAČANDRY

21.2. Bhaimi Ékádaší, 
(půst za Varáhadévu), přerušení 
22.2. od 6:59 do 10:30

22.2. Zjevení Pána Varáhadéva 
(půst včera)

23.2. Zjevení Pána Nitjánandy 
(půst do oběda)

2.3. příchod Šríly Bhaktisiddhánty 
Sarasvatího Th ákura 
(půst do oběda)

8.3. Dvádaší, 
půst za Vidžaja Ékádaší, 
přerušení 9.3. od 6:28 do 10:18

23.3. Ámalakí vrata Ékádaší, 
přerušení 24.3. od 5:56 do 10:04

27.3. GAURA PÚRNIMÁ, příchod 
Šrí Gaurángy Maháprabhua 
(půst do východu měsíce)

6.4. Pápamóčani Ékádaší, 
přerušení 7.4. od 6:26 do 10:51

19.4. RÁMA NAVAMÍ, 
příchod Pána Šrí Rámačandry 
(půst do západu slunce)

22.4. Dvádaší, 
půst za Kámada Ékádaší, 
přerušení 23.4. od 5:53 do 10:38
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Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra jsou velice mi-
lostiví, protože nám dávají možnost zaměst-
nat se devíti způsoby vykonávání oddané 

služby: můžeme jít ráno na mangala árati, zpívat 

v kírtanu, naslouchat přednášce ze Šrímad Bhá-
gavatamu, uctívat prasádam, vařit pro Ně chutná 
jídla, uklízet Jejich chrám, umývat pro Ně nádobí 
v kuchyni, můžeme pro Ně vyrábět girlandy, šít šaty, 
oblékat Je do těchto šatů, zdobit Je ozdobami, pří-
padně nějak asistovat těm, kteří to dělají, můžeme 
Jim přinést květiny nebo také ovoce, zeleninu, rýži, 
cukr, ghí nebo mléko atd. 

Také Jim můžeme věnovat část z našich tvrdě vy-
dělaných peněz nebo svůj život, využít příležitosti 
posekat trávník u chrámu nebo je možnost pomoci 
se stavebními pracemi. Existuje mnoho a mnoho 
způsobů, jak můžeme využít Jejich společnost a mi-
lost.

Šríla Prabhupáda říká v knížce Krišna, že Nej-
vyšší Pán je dárcem všech požehnání a cokoliv Mu 
obětujeme, se nám miliónkrát vrátí.

Pán Čaitanja a Pán Nitjánanda jsou milostiví 
hlavně proto, že umožňují každému ukončit kolo-
běh zrození a smrti tady v tomto hmotném světě, 
kde každý hoří ohněm světskosti a nenachází klid. 
Oni mají nějaký plán, jak zachránit každého, ale 
musíme se Jim odevzdat a využít tuto příležitost 
lidského zrození a nepromarnit ani vteřinu v Jejich 
službách a ve službách Jejich oddaným, protože 
jinak toho budeme velice litovat.

Milostí čistých oddaných k nám přichází milost 
Nejvyššího Pána. Milostí Šríly Prabhupády a jeho 
žáků a žáků jeho žáků se dnes můžeme věnovat 
oddané službě. Džajgurudév prabhu je jeden z žáků 
Šríly Prabhupády, který sehrál důležitou roli v tom, 
že dnes Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra slaví své 
dvacáté výročí instalace v pražském chrámu. Džaj-
gurudév prabhu kí džaj!!! Na svých internetových 
stránkách Krišnův svět pěkně celý příběh zjevení 
Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry vylíčil.

Osobně věřím, že Šrí Šrí Nitái Navadvípačandru 
nejvíc těší, když jdeme ven a rozdáváme transcen-
dentální literaturu. Šríla Prabhupáda říká: „Každý 
by se měl ujmout mise Šrí Čaitanji Maháprabhua 
a zmírnit tak Jeho trápení.“ (Čč Antja 3.52, vý-
znam), ale cokoliv a jakoukoliv službu s láskou 
a oddaností nabídneme Nejvyššímu, Pán jistě 
přijme a to je naše jediná záchrana. Naše jediná 
záchrana je pokusit se co nejvíce všeho, co máme 
(tělo, mysl, inteligenci, slova, peníze, schopnosti 
atd.) zaměstnat v oddané službě Nejvyššímu Pánu. 
Ale májá je velice silná a neustále se nás snaží 
a bude snažit stáhnout zpět.

„Podle společenských konvencí může být Krišnovi 
někdo nadřízený, ale ve skutečnosti Mu každý slou-
ží. Na žádné planetě v duchovním ani hmotném 
světě proto není nikdo schopen Pána Krišnu překo-

BOŽSTVA NEJVÍC TĚŠÍ,BOŽSTVA NEJVÍC TĚŠÍ,

KDYŽ JDEME ROZDÁVAT KNÍŽKYKDYŽ JDEME ROZDÁVAT KNÍŽKY

Máme velké štěstí, že se Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra rozhodli zjevit 
tady v Praze. Samotný Nejvyšší Pán se zjevuje našemu zraku, posvěcuje 
nakažlivou atmosféru Kali jugy a laskavě nám umožňuje zaměstnat se 
v oddané službě Jemu.

Džaj Kéšava dás  sankírtan
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nat nebo od Něho vyžadovat službu. Každý naopak 
slouží Jemu. Čím více se tedy někdo zaměstnává 
službou Pánu Krišnovi, tím je důležitější, a naopak, 
čím méně kdo Krišnovi transcendentálně slouží, 
tím více na sebe přivolává neštěstí v podobě znečiš-
tění hmotou. 

V hmotném světě se sice materialisté snaží s Bo-
hem splynout nebo s Ním soupeřit, ale ve skuteč-
nosti Mu každý přímo či nepřímo slouží. Čím více 
někdo zapomíná na službu Krišnovi, tím více je 
považován za umírajícího. Když tedy osoba rozvine 
čisté vědomí Krišny, okamžitě rozvine svůj věčný 
služebnický vztah s Krišnou.“ (Čč Ádi 6.76, vý-
znam)

Sláva všem oddaným, kteří s láskou a oddaností 
slouží Šrí Šrí Nitái Navadvípačandrovi. Je potřeba 
získat Jejich milost. Hare Krišna! ❧

Zjevil se prostřednictvím hmotných prvků, které 
mohou naše smysly vnímat. Šrí Krišna v Bhagavad 
gítě vysvětluje, že Jeho zjevení a činnosti v tomto 
hmotném světě jsou čistě transcendentální, materi-
álně nepochopitelné a že sestupuje ze své svobodné 
vůle na žádost svých čistých oddaných. Šrí Krišna 
Čaitanja Maháprabhu se se svými společníky zjevil 
na Západě na žádost Šríly Prabhupády, Jeho důvěr-
ného služebníka a zplnomocněného áčárji. Přesně 
takový byl příchod a zjevení Šrí Šrí Nitái Navadví-
pačandry v Praze v roce 1993. Nikdo z nás neměl 
nějakou jasnou představu, jak se bude vědomí 
Krišny v Čechách rozvíjet. Co potom říci o uctívání 
Božstev Nejvyššího Pána! Ale milostí Šríly Prabhu-
pády se vše manifestovalo.

Ačkoliv oslavujeme 20. výročí Jejich příchodu, ve 
skutečnosti se Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra zjevili 
v Čechách již před 22 roky. Šrí Šrí Nitái Navadví-
pačandra už kázali a dávali milost podmíněným 
duším v Rakousku a Německu několik let před 
příchodem do Čech, ale na žádost upřímného žáka 
Šríly Prabhupády, Džajurudév prabhua, přišli dát 
milost a inspiraci podmíněným duším do České 
republiky.

Dva roky jako by čekali v ústraní v péči tohoto 
úspěšného sankírtanového oddaného a pozorovali 
oddané v Čechách, jestli to myslí vážně s oddanou 
službou a kázáním harinám sankírtanu. 

Pak se rozhodli stát se ofi ciálně centrem uctívá-
ní a pozornosti oddaných snažících se Je potěšit 
upřímnou touhou Jim sloužit skrze rozdávání knih 
Šríly Prabhupády a zpívání Hare Krišna mahá man-
try na veřejnosti.

Milostí Šríly Prabhupády a našich duchovních 
mistrů jsme tak mohli veškeré výsledky a úspěchy 
naší služby obětovat našim úctyhodným Pánům Šrí 
Šrí Nitái Navadvípačandrovi. A zpětně čerpat inspi-
raci a sílu do další služby z Jejich požehnání, milos-
tivého pohledu a z dívání se na Jejich krásu. 

Když jsem se vracel po celotýdenní službě roz-
dávání knih Šríly Prabhupády, byly pro mě kírtany 
před krásně ozdobenými Šrí Šrí Nitái Navadvípa-
čandrou spolu s ostatními oddanými tou nejlepší 
odměnou a zdrojem dokonalého uspokojení. Ne-
dokážu si představit, že bychom mohli být jakkoliv 
úspěšní v šíření sankírtanové mise bez Jejich milos-
ti a požehnání.

Níla Mádhava dás ❧

Podoba Božstva Nejvyššího Pána je Krišna samotný

Naší jedinou touhou je zvětšovat 
tuto transcendentální misi rozdávání 

knih Šríly Prabhupády
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Prosím o nové 
sankírtanové oddané

Moji drazí Šrí Šrí Nitái Navad-
vípačandro, jestliže si přejete, 
pošlete nám prosím nové lidi, 
kteří s námi půjdou ven na san-
kírtan, abychom mohli rozšířit 
transcendentální rozdávání 
knih Šríly Prabhupády v České 
republice. Naše jediná touha 
je zvětšit sankírtanovou misi, 
a k tomu potřebujeme nové 
sankírtanové oddané. Děkujeme 
Vám za přijetí této modlitby.

Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra 
kí džaj!

Váš služebník
Mahášringa dás ❧

Když je krásný kírtan, cítím, že jsou Božstva v extázi 
Božstva Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry pro mě jsou již od dob, kdy 

jsem rozdával knihy za farmu, hlavně dalo by se říct „sankírtanovými“ 
Božstvy. Chrám byl vždy baštou rozdávání knih a my farmáři jsme 
někdy jezdili do pražského chrámu pro inspiraci, na sobotní kírtany, na 
lekce apod. Vždy zde bylo zřetelné pojetí, že Božstva jsou středem vše-
ho a že dávají oddaným milost , aby mohli rozdávat knihy. Každý den se 
po vítání Božstev společně odříkávala modlitba, která byla zhruba tako-
váto: „Naši drazí Šrí Šrí Nitái Navadvípačandro, naší jedinou touhou je 
zvětšovat tuto transcendentální misi rozdávání knih Šríly Prabhupády. 
Jestliže si přejete, pošlete nám prosím nějaké nové sankírtanové oddané.“

Transcendentální bojovníci se před odjezdem na „misi“ intenzivně 
loučili s Božstvy a modlili se o požehnání. Tahle kolektivní nálada byla 
velmi silná a přirozeně se přenášela na všechny.

Sankírtan v podobě společného zpívání nebo rozdávání knih těší 
Božstva. Když dělám večer na oltáři árati a je při tom krásný kírtan, cí-
tím, že Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra jsou v extázi.

Álálanátha dás ❧

Když jsem začal číst Prabhupádovy knihy, velice  
se mi líbila jednoduchá skutečnost, že existuje jeden 
Pán a my, živé bytosti jsme Jeho služebníci a máme 
s Ním láskyplný vztah. Ještě jasnější a praktičtější je 
to, když Pán sestoupí v podobě Božstev a my se na 
Ně můžeme dívat, meditovat o Nich, uctívat Je a dě-
lat pro Ně mnoho další služby.

Můj vztah k Božstvům se postupně vyvíjí a pro-
hlubuje. Na začátku, když jsem přišel do chrámu 
poprvé, tak jsem se nepoklonil i přesto, že mi to 
oddaný ukazoval, a ani jsem Božstva neviděl. Viděl 
jsem jenom květiny a krásně vyřezaný dřevěný ol-
tář. Bezpříčinnou milostí Božstev však můžu dělat 
další pokrok. Ta milost je asi opravdu speciální, 
protože jsem přišel přesně v den zjevení Advaity 
Áčárji, což je i den výročí instalace Božstev.

Vztah se hodně vyvinul, když jsem dělal asi půl 
roku pomocníka púdžárího. To mi hodně pomoh-
lo si uvědomit, že Božstva jsou osoby a že když 
Jim budu sloužit, tak se o mě postarají. Je to velice 
osobní a důvěrné. Pomocník Jim vyměňuje vodu 
k pití, připravuje jídlo na talíře, žehlí, myje po 
Nich nádobí atd.

Jednou se mi o Božstvech dokonce i zdálo, jak 
tancují na oltáři se zdviženýma rukama.

Ale ještě více vyvinout vztah k Božstvům mi 
pomohlo rozdávání knih a prasádam. Pro mě je 
to velice intenzivní služba, proto se velice často 
obracím na Božstva ve svých modlitbách. Modlím 
se: „Prosím zaměstnejte mě ve své službě, prosím 
pošlete mi nějaké upřímné osoby, jestli si přejete, 
dejte mi touhu a inteligenci rozdávat tyto knihy.“ 
Když jsou tyto modlitby opravdu intenzivní, tak se 
něco změní a někdo si třeba vezme knihu. Takové 
zkušenosti mám skoro každý den na ulici. Člověk 
je tam těmi okolnostmi doslova donucen vzpomí-
nat na Božstva a odevzdat se Jim.

Patita Pávana dás ❧

Sláva všem oddaným, kteří s láskou Sláva všem oddaným, kteří s láskou 
a oddaností slouží Šrí Šrí Nitái a oddaností slouží Šrí Šrí Nitái 

NavadvípačandroviNavadvípačandrovi

Poprvé jsem viděl jen květiny a krásný oltář
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VZÁCNÍ HOSTÉ
V chrámu v Lužcích se na přelomu 
roku postupně objevilo několik 
vznešených vaišnavů, jejichž pří-
tomnost byla zdrojem úžasného 
nektaru a inspirace. Po Dánavírovi 
Gósvámím a Lílá Šukhovi dásovi 
sem ze svých cest z Mongolska 
zavítal Bhaktivaibhava Svámí, za 
jehož účasti oddaní obětovali Bož-
stvům na sankírtanovém festivalu 
výsledky své prosincové snahy po-
těšit Šrílu Prabhupádu. 
Kromě sankírtanových oddaných 
byli oceněni i další oddaní, jejichž 
pomoc je při udržování a rozšiřo-
vání mise Šrí Čaitanji Maháprab-
hua pod laskavým vedením Šrí Šrí 
Nitái Navadvípačandry nedoceni-
telná.
V únoru by nás měl poctít svou ná-
vštěvou Kadamba Kánana Svámí.

NOVÁ ZASVĚCENÍ
Duchovní jméno a zasvěcení zís-
kali na přelomu roku čtyři oddaní 
z české játry.
Na farmě Krišnův dvůr bhakta 
Honza z Nových Sadů od Smita 
Krišny Mahárádže, jmenuje se teď 

Rasikánanda dás. Na Vjása púdže 
Dánavíra Gósvámího se bhakta 
Ondřej z Harinám mandiru stal 
Anantou dásem. A bhaktin Brigita 
se svým manželem bhaktou Jardou 
si pro zasvěcení dojeli až do Varša-
ny, vesničky nedaleko Vrindávanu, 
odkud pochází Šrímatí Rádhárání. 
Jmenují se teď Bradža Rání déví 
dásí a Džagannáth Baladév dás.
Všem zasvěceným blahopřejeme!

VÉDSKÁ SVATBA
Koncem roku se konala na farmě 
Krišnův dvůr védská svatba. Vi-
váha jagju spolu absolvovali žáci 
Kadamby Kánany Svámího Lílá 
Šukha déví dásí a Dhrištadjumna 
dás. Knězem obřadu byl Madhu-
Mangal dás.
Přejeme hodně štěstí!

PRABHUPÁDŮV MARATÓN 
2012
Poměrně teplý prosinec spolu 
s požehnáním a touhou Šríly Prab-
hupády přispěl k letošnímu exta-
tickému předvánočnímu rozdávání 
knížek a balíčků prasádam po celé 
republice.

Z oddaných v chrámu v Lužcích 
rozdal nejvíc knih Džanamédžaja 
dás a balíčků prasádam Džaj Kéša-
va dás, který rozdal nejvíc duchov-
ní potravy i z celé české játry. 
V té rozdal nejvíce knih Sankírtan 
dás z Prabhupád Bhavanu následo-
ván Madhusúdanem dásem z Kriš-
nova dvora a Vaijásakim dásem 
taktéž z Bhavanu, který Džana-
médžajovi dásovi utekl o pouhé 
tři body. V rozdávání prasádam 
byl druhý Purušóttama Kšétra 
dás z farmy a třetí bhakta Daniel 
z Bhavanu.
Do rozdávání se zapojilo spousta 
nových oddaných, ale i například 
jedna z největších legend sankírta-
nu Džajgurudév dás. 
Nejstarší účastnicí byla bhaktin 
Věra, maminka bhaktin Katky, 
a nejmladším jako už tradičně 
bhakta Vamší Gópál.
Oddaní rozdávali také společně 
v programech Šástra Dána vede-
ným Ačjutou Gótrou dásem nebo 
Šance pro všechny, který s podpo-

Džalángí déví dásíaktuálně...



číslo 1  ročník 17  NÁMA HATTA  23

rou Sádhudaršana dáse, Mandalí 
Bhadry dáse, Murári Gupty dáse 
a Jašómaty Súty dáse vymyslel 
a například během rozdávání halvy 
nebo přednášky Dánavír Gósvá-
mího na teologické fakultě zajistil 
Trilókátma dás.
Během letošního maratónu se 
rozdalo celkem 520 mahá-velkých 
knih, 4 867 velkých knih, 20 střed-
ních, 2 068 malých a 740 magazínů 
v hodnotě 6 511 bodů. 
Oproti loňskému roku to je nárůst 
o 16 procent.
Balíčků  lahodného prasádam, ať 
Gopinátů, nebo z Krišnova dvo-
ra, se rozdalo (a asi už i snědlo:)) 
10 729 kusů. 

K tomu je ještě třeba připočíst 
400 kusů balíčků mahá prasádam, 
které vyrobil a rozdal Vidjágati dás, 
a zhruba 1 500 porcí halvy, jejíž 
rozdávání zorganizoval Vasudéva 
Nandana dás se svou ženou Pávaní 
déví dásí. A samozřejmě se rozda-
lo také spousty porcí lahodného 
prasádam v našich Krišna si vědo-
mých restauracích.
Šríla Prabhupáda kí džaj!

PROGRAM SE STUDENTY 
TEOLOGIE
Na Husitské teologické fakultě pro-
běhl program s Jeho Svatostí Dá-
navírem Gósvámím. Mahárádža 
mluvil o ideálu ve védské kultuře 
a historii ISKCONu.
Přednášky se zúčastnilo i pár od-
daných a fakultou zazněly krásné 
zvuky mridangy a kartálů.
Došlo také na tanec a rozdávání 
knih a prasádam.
Studenti měli zvídavé otázky a živé 
diskuze se zúčastnil také profesor 
Zdeněk Vojtíšek, díky jehož milé-
mu pozvání se program uskutečnil. 
Děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci!
Pávaní déví dásí

PODĚKOVÁNÍ Z VĚZENÍ
Hare Krišna,
v úvodu tohto listu chcem pozdra-
viť všetkých tvorcov a čitateľov 
časopisu Náma Hatta.
Prostredníctvom časopisu by som 
chcel vyjadriť svoje podekovanie 
všetkým, čo pomohli a prispeli 
k zakúpeniu duchovných kníh, na-
koľko moje možnosti sú dočastne 
obmedzené.
Poďakovanie patrí bhaktovi Da-
nimu, pretože je prvým človekom, 
s ktorým som sa skontaktoval 
a ktorý mi poslal nádherný oltár 
a knížky. Dane, moc ďakujem. 
Ďalej moja vďaka patrí bhaktovi 
Leošovi, ktorý prispel fi nančnou 
čiastkou k zakúpeniu duchovných 
kníh. Leoš, nesmierne si Ťa ctím, 
nakoľko prispieť niekomu, koho 
ani nepoznáš, je pre mňa šľachetné. 
Taktiež eště raz ďakujem.
Moje poďakovanie patrí aj bhak-
tovi Radkovi a bhaktovi Lukášovi, 
ktorí poslali tiež knihy.
No a najväčšia vďaka patrí re-
daktorke časopisu Náma-Hatta, 
Džalángí déví dásí, ktorá bola tak 
ochotná pomôcť, že uverejnila 
na webovú stránku prosbu o prí-
spevok. Za to všetko veľké-veľké 
ďakujem.
No a na záver ďakujem tomu, kto 
mi to odoslal, a to je Miroslav 
Múka z Abramoviec. Ďakujem.
Pevne verím, že čoskoro príde čas 
a bude mi potešením Vás všetkých 
spoznať a Vašu láskavosť budem 
môcť nejako opätovať.
Prajem veľa zdravia a lásky.
S úctou Váš služobník
Murín Peter ❧

Sledujte aktuální dění 
na www.harekrsna-luzce.cz
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Hare Krišna drazí oddaní a přátelé,
milostí Krišny, oddaných a vstřícnosti úřadů 

jsme mohli také letos i přes nepřízeň počasí 
rozdávat v ulicích Prahy sladkou jahodovou 
halvu.

Díky vaší pomoci se nám letos podařilo roz-
dat oproti loňskému roku téměř dvojnásobné 
množství.

Zatímco v roce 2011 jsme společným úsilím 
na vánoce rozdali cca 120 litrů horké halvy, 
letos se přímo do rozdávání zapojilo 15 odda-
ných a společně se nám podařilo rozdat 200 
litrů tohoto jahodového nektaru, tj. cca 1 500 
porcí.

Jeden výdej jahodové sladkosti byl na koneč-
né metra Zličín:

Tam, kde vítr z tunelů se sráží s větrem od západu.
Mezi lavinami ze střech, gejzíry břečky, v chladu.

Skrz louže, mezi hordami spěchajících lidí.
Tam statečné bojovnice chtěly rozdat stále více.
bhaktin Andrea, Súrja Nárájana prabhu, 
bhaktin Věra a bhaktin Zuzka kí džaj!

Další výdej lahodné halvy šířil kolem sebe 
transcendentální atmosféru na Smíchovském 
nádraží:

Kde výhled přes špinavé sklo 
na alkoholem přemožené jest.

Kde není soucit pro zlomené dobou.
Pod tmavým nebem ocel na studené zemi.

Tam spí a ve snu hrob si kopou.
Chcem´ pustit kírtan a zapni ohřev!

V rukou nektar, v dechu síla.
Zprava, zleva, rychle! Víc!

S halvou tančí když v srdci víra.
bhaktin Denisa, Kasturí Maňdžarí déví dásí 

a Madhupandit prabhu kí džaj!

Třetí výdejní místo bylo na Andělu:
Duše chtěla u Anděla za papírky trochu štěstí nakoupit.
Běží zpátky zlostná s pláčem, nemá nic, co chtěla mít.

Strachem se chvěje … 
vždyť naše životy u kasy do tašek padají

surovou ranou krev rozstříkanou, 
tam kapři si spěšně své sbohem šeptají.

Ó Bože, díky! Jedno že chlad a voda se vpíjí pod kůži!
To je pro Tebe, horká a sladká, jahody, vidíš?! Je jí dost!
Zastav se, nechoď dál, prosím ochutnej a buď náš host.

Pávaní déví dásí, bhaktin Petra, bhakta 
Braňo a bhakta Alex kí džaj!

Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli k to-
muto rozdávání Krišnovy milosti, zejména 
výše uvedeným rozdavačům. Tisíceré díky 
také Álálanáthovi prabhuovi, který při svém 
předvánočním vytížení ještě zvládl uvařit cca 
60 litrů halvy.

Finanční dary:
Madhupandit prabhu a Kasturí Maňdžarí 

déví dásí 1 000 Kč, bhaktin Andrea 2 000 Kč, 
bhaktin Petra 500 Kč, bhaktin Bětka 400 Kč, 
bhakta Braňo 1 500 Kč

Pokud jsme Vás opomenuli zmínit s podě-
kováním za dar či za jinou pomoc, velice se 
omlouváme a prosím neváhejte nám to dát 
vědět.

Těšíme se tedy mimo jiné na konec roku 
2013 na další předvánoční rozdávání. S vaší 
pomocí můžeme rozdat vánoční halvy ještě 
mnohem víc. Nápady a rady na zlepšení si tedy 
prosím nenechávejte pro sebe, spojme své úsilí 
a společně se můžeme pokusit příští vánoční 
rozdávání zdvojnásobit. ❧

„A CO JE TO TA… „A CO JE TO TA… 
JAHODOVÁ HLAVA JAHODOVÁ HLAVA 
ZDARMA?“ZDARMA?“
„Pane, tady si vezměte, ochutnejte a uvidíte, moc dobré☺.“

Vasudéva Nandana dás & Pávaní déví dásíprasádam
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Senzacechtivým čtenářům 
se jistě vzrušením rozšíří 
oční zorničky v očekávání, 

že se dozví o nějakém úžasném 
zázraku, zjevení, příhodě, která 
bere dech. 

Mohou čekat, že napíši o tom, 
jak se mnou Božstva mluvila, 
mrkla na mě, usmála se, nebo mi 
vynadala a podobně. Vždyť něco 
takového jsme zvyklí číst v kni-
hách a i mezi oddanými dnes ko-
luje nemálo podobných příběhů 
ze současnosti.

Nemám takový druh zážitků. 
I kdyby na mne mrkala Božstva 
i všichni svatí, nebude mi to nic 
platné, pokud nepochopím, jak 
je důležité sloužit oddaným. Zá-
žitky ze společnosti oddaných 
pro mne mají nepochybně větší 
cenu. Nejde o nějaký ten úsměv 
či mrknutí, ale o to, že ve společ-
nosti oddaných přirozeně získá-
me chuť do oddané služby. 

Od oddaných získáme vedení 
a potřebné rady, zkušenosti, kte-
ré jsou pro rozvoj seberealizace 
tolik třeba. Společnost oddaných 
Krišny je vlastně takovým obec-
ným předpokladem, abychom 
mohli udělat vůbec nějaký po-
krok. 

A v takové společnosti se přiro-
zeně dočkáme i úsměvů a vlastně 
všeho, co k vztahu mezi lidmi 
patří. Co nás inspiruje, někdy 
poučí, o tom, co je duchovní, co 
je lidské, co je přirozené, co je 
a co není.

Někteří oddaní uctívají Bož-
stva doma, nebo to může být 
Jejich obrázek, v tom není tak 
velký rozdíl. A jiní mají možnost 
sloužit Jim a uctívat Božstva 
v chrámu ve společnosti mnoha 
oddaných. Pro mne je v tom vel-
ký rozdíl. 

Ačkoliv se říká, že uctívání 
chrámových Božstev je složitější, 
nákladnější a celkově je v chrá-
mu vyšší standard, jako by bylo 
právě to uctívání domácích Bož-
stev mnohem obtížnější, protože 
při takové službě nezažijete něco 
tak inspirujícího jako já, když 
jsem se během obřadu árati oto-
čil od Božstev čelem k rozjasně-
ným obličejům všech oddaných, 
kteří s nadšením vzhlíželi k oltáři 
Nitáie a Navadvípačandry. 

To mě vždy utvrzovalo v po-
chopení, kdo vlastně je na oltáři.

Ne vždy jsem viděl radost 
a bujaré veselí. Někteří oddaní 
přichází k Božstvům ve chví-
lích, kdy musí řešit těžké životní 
zkoušky, trápení, smutek, ne-
štěstí. Obrací se k Božstvům 
s prosbou o pomoc, žádají o pod-
poru, sílu překonat trable, po-
chyby, potíže, které mají sami se 
sebou nebo s okolním světem. 

A naopak jindy se přichází 
podělit s Božstvy o své štěstí, 
děkují Pánu za Jeho velkorysost 
a podporu, za Jeho požehnání, 
soucit, možnost Mu sloužit. Když 
se během uctívání Božstev po-
díváte z oltáře přímo do obličejů 
oddaných v jejich radostných 
i neradostných chvílích, uvidíte 
něco, co nelze jinak vidět. Kon-
takt duše s Bohem, komunikace, 
tichý rozhovor, který slyší jen oni 
dva, duše a její Pán. ❧

Rozhovor duše s KrišnouRozhovor duše s Krišnou
Jaký zážitek může mít 
někdo, kdo uctívá a stará 
se o Božstva na oltáři?

Každý den pak mohou zaměstnat své Každý den pak mohou zaměstnat své 
tělo, slova a mysl ve službě Božstvům tělo, slova a mysl ve službě Božstvům 

a dosáhnout dokonalosti životaa dosáhnout dokonalosti života

Dharmí dás uctívání
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Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra Bhagaván kí džaj!
Před 20 lety jste poprvé pohlédli svýma milostivýma 

lotosovýma očima na tyto pokleslé duše tady v Čechách. 
Neměla jsem tehdy ještě možnost být u toho a sdílet tuto 
nekonečnou milost s ostatními oddanými.

Teď, když mohu být tak blízko Vám, jsem za to nepopsa-
telně vděčná. Že mi můj drahý Guru Mahárádž (Kadamba 
Kánana Svámí) dal druhé zasvěcení a tu velkou milost se 
k Vám ještě více přiblížit a osobně Vám sloužit přímo na 
oltáři. Neznám krásnější pohled než se dívat přímo do loto-
sových očí Pána Gaurángy při provádění púdži a vědět, že 
neexistuje opravdu nic jiného než Jeho nekonečná láskypl-
ná touha nás k Němu opět navždy připoutat a dovést nás 
zpátky k Němu.

Jejich milostivá nálada naprostého podvolení se nám 
a naší službě se neustále mění v Jejich očekávání našeho 
odevzdání se jen Jim stále víc.

Necítím se příliš kvalifi kovaná na to popisovat Jejich 
slávu, která je ve skutečnosti nepopsatelná. Co mohu jen 
říci je, že Pán Nitjánanda nás svýma lotosovýma očima 
prosí, abychom se plně odevzdali Pánu Gaurángovi, a Pán 
Gauránga se jen dívá a uhrančivým pohledem říká: „Jsi Můj, 
patříš jen Mně.“

Pán Nitjánanda, který je plně odevzdaný lotosovým no-
hám Pána Gaurángy jako Jeho věrný ochránce a společník 
při Jeho extatických náladách, Mu neustále touží pomáhat 
a sloužit.

A jak popsat tu velikou jemnost drahé Šrímatí Rádhárá-
ní a obrovské síly našeho Pána Krišny v jedné osobě. Pán 
Gauránga neustále jen medituje o tom, jak nás může k sobě 
stále více přiblížit a pak už jen obejmout a už nikdy nás 
nepustit, vzít si naše srdce, duši, zpátky k Němu – tam, kam 
patří. Ale my musíme jen chtít.

Páridžáta déví dásí ❧

Oddaní Božstev byli jako 
z pohádky

Božstva Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra 
jsou první, kdy mi milostí Šrí Krišny 
a oddaných bylo dovoleno spatřit po-
prvé Jejich podobu v podobě múrti 
v tomto hmotném světě. Je to nezapo-
menutelný zážitek. To první vkročení 
do chrámu, ten blažený pocit Je vidět 
a Jejich oddané, kteří byli jako z pohád-
ky, ten pocit bezpečí.

Díky Vám, Nitáiovi a Gaurángovi 
a Jejich oddaným, jsem měla možnost 
poznat čisté oddané, Šrílu Prabhupádu, 
jeho žáky H. H. Suhótru Mahárádže, H. 
H. Bhaktivaibhavu Mahárádže a mého 
gurua H. H. Dánavíra Gósvámího, praž-
ské oddané jako Narákritiho dáse a dal-
ší. Tady jsem vlastně začala poznávat, co 
je smyslem života, díky Prabhupádovým 
knihám a milostí oddaných.

Šrí Šrí Nitái Navadvípačandro, dík 
za to, že jste ukázali této hříšné duši 
cestu domů, k Bohu, zpátky do našeho 
pravého domova a dovolili Vás poznat. 
Nejsem schopna Vám dostatečně podě-
kovat, protože to není možné. Snad ales-
poň trochu svou nedokonalou oddanou 
službou mému duchovnímu mistrovi, 
Vašim oddaným a Tobě, Šrí Krišno.

Vaše služebnice 
a služebnice Vašich oddaných 
Švéta Maňdžarí déví dásí ❧
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Praha je zlatá díky Božstvům
Příchod Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry v roce 

1993 byl pro nás jedinečnou událostí. Distribuce 
knížek Šríly Prabhupády, harinámy a veřejné pro-
gramy už fungovaly od samého začátku student-
ských nepokojů v roce ´89, ale chrámový život 
skutečně začal s příchodem Božstev. S požehnáním 
našeho GBC reprezentanta Suhótry Svámího 
a ostatních starších vaišnavů nastal den instalace 
před 20 lety v den zjevení Advaity Áčárji. Neměli 
jsme žádnou pochybnost o tom, že tato první insta-
lace Božstev v České republice potěší Šrílu Prabhu-
pádu – že jeho mise pokračuje i v zemích, kde on 
sám nebyl.

Přítomnost a spokojenost Šríly Prabhupády jsme 
pociťovali každým dnem více a více a vyvrcholilo 
to právě obřadem instalace Božstev malém chrámu 
v pražských Modřanech. Suhótra Svámí v jedné 
ze svých mnoha nezapomenutelných přednášek 
v chrámu prohlásil, že Praha je zlatá díky přítom-
nosti Nitái Navadvípačandry, kteří vyzařují milost 
pro všechny stejně jako slunce a měsíc.

Prvním púdžárím se stal Ašvahari prabhu, který 
ještě před instalací prošel intenzivním tréninkem 
v uctívání Božstev v chrámu na německé farmě 
od oddaných, kteří tenkrát byli těmi nejlepšími 
púdžárími v Evropě. Úroveň uctívání a čistoty byla 
vysoká a o Božstva bylo náramně pěkně postaráno. 
Tato tradice pokračovala s dalšími oddanými, kteří 
se s láskou a oddaností o Božstva starali – Bha-
gadatta dás, Dváraka Íšvara dás, Pavitravání dás, 
Gjánadípa dás, Dharmí dás, Šjáméšvarí déví dásí, 

Hari Lílá déví dásí a dále v současnosti pokračují 
Vidjágati dás, Álálanátha dás, Páridžáta déví dásí, 
Matí déví dásí, Rásabihárí déví dásí, Kéšava Purí 
dás, Jógamájá déví dásí a mnozí další.

Těm všem vděčíme za to, že Nitái Navadvípačan-
dra dodnes rozdávají požehnání nám všem i všem 
ostatním, kteří u Nich hledají útočiště.

Narákriti dás ❧

Krišna náš vztah opětuje
Božstvo Nejvyššího Pána je 

projev Jeho milosti. Umožňuje 
nám uvědomit si, že Krišna je 
stejně jako my také osobou. 

Často se při své službě zasta-
vím a zamyslím se – opravdu 
dělám svou službu, jak nejlépe 
dokážu, aby byl Nejvyšší Pán 
potěšen? 

Nebo se přistihnu, že svou 
službu pouze mechanicky pro-
vedu, aniž bych si uvědomil 
vzácnost své situace... Krišna 

náš vztah opětuje. Jakékoliv úsi-
lí vynaložené pro Jeho uspoko-
jení se nám vrátí v prohloubení 
našeho vztahu k Němu. 

Krišna se od své podoby arča-
múrti neliší. 

Šrí Šrí Nitái Navadvípačan-
dra jsou ten stejný Gauránga 
a Nitjánanda, kteří před pěti 
sty lety zdobili tuto planetu 
otisky svých lotosových cho-
didel a osobně ustanovili juga 
dharmu zpívání svatých jmen 
Nejvyššího Pána. 

Je až neuvěřitelné, že zrovna 
já jsem dostal tu milost Nejvyš-
šímu Pánu sloužit – připravovat 
Mu talíř s bhógou, připravovat 
parafenálie pro Jeho uctívání, 
prát pro Něho, zpívat pro Něho, 
připravovat mahá prasádam pro 
sloužení oddaným a dokonce 
Mu i osobně nabízet árati. 

Když si to vše člověk uvědo-
muje, myšlenka, že Božstva jsou 
pouze hmotné objekty, mu při-
padá zcela absurdní.

Rádhákanta dás ❧

Nepochybovali jsme, že instalace Nepochybovali jsme, že instalace 
Božstev Šrílu Prabhupádu potěšíBožstev Šrílu Prabhupádu potěší
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Každý, kdo četl pozorně knihy Šríly Prab-
hupády, ví že je nezbytné věnovat nemalou 
svoji pozornost rozvoji poznání o podobě 

Pána arčá vigraha a o Jejím uctívání. Pančarátrika 
vidhi (uctívání Božstev) je uceleným procesem 
určeným pro dosažení seberealizace – vědou o od-
dané službě. Po snaze dosáhnout teoretického po-
znání, a to je nasnadě, může oddaný díky realizaci, 
že Krišna se od své podoby arčá neliší, svůj vztah 
k Bohu opět obnovit. Postupně pak mohou všichni 
tito „šťastní“ jedinci vejít, ovšem je-li jejich zájem 
opravdu upřímný, do skutečného světla duchovní 
výměny zapomnětlivé duše s všemilostivým Pánem. 
Každý den pak mohou zaměstnat své tělo, slova 
a mysl ve službě Božstvům a dosáhnout dokonalos-
ti života.

Paňčarátrika vidhi musí však kráčet ruku v ruce 
s procesem bhágavata vidhi, který je dnešní juga 
dharmou, procesem seberealizace pro tento věk 
Kali. Krišna v Bhagavad gítě říká, že nejmilejší je 
Mu ten, kdo toto poznání učí chápat Jeho oddané. 
Pán Šrí Čaitanja Maháprabhu říká: „Všude, kam 
jdeš, každému, koho potkáš, řekni o slávě svatého 
jména Pána Krišny.“ Naši áčárjové nás učí ve svých 
dílech o důležitosti procesu bhágavata vidhy – 
o síle harinám sankírtanu a Šríla Prabhupáda nám 
kladl na srdce, abychom toto poselství naplňovali 
s maximální snahou.

Jako „mladý bhakta“ jsem byl velmi inspirován 
službou, jež přímo souvisela s uctíváním „našich“ 
Gaura-Nitái, Šrí Šrí Nitái-Navadvípačandry. Ne 
snad proto, že bych byl tak čistý, ale nějak jsem 
díky svému podmínění inklinoval k činnostem 
spojeným se službou púdžárího. Poprvé v životě 
jsem tenkrát cítil, že má můj život smysl. Možná to 
byl jen sentimentální dojem, ale na rozdíl od všech 
dojmů z života „úspěšného“ hříšníka měl tento 
alespoň pozitivní směr. Co více, vlastně ten nejpo-
zitivnější, jaký mohl mít. Byl jsem tedy pomocník 
púdžárího a starší oddaní mi žehnali, že jednou 
určitě také stanu na oltáři a ujmu se uctívání Nej-
vyššího Pána přímo jako Jeho kněz. Jen díky milos-
ti oddaných se však nakonec, jak už to někdy bývá, 
stalo něco úplně jiného, s čímž jsem tehdy jako 

„ten budoucí púdžárí“ téměř nepočítal...
Když jsem poprvé s oddanými vyrazil, abych si 

zasloužil patřit také mezi sankírtanové bojovníky, 
rozdavače knih, modlil jsem se k Pánu Krišnovi: 

„Prosím, ať zde nejsem úplně zbytečný.“ Z pro mne 
tenkrát nepochopitelných důvodů Krišna mé pros-
by opravdu vyslyšel a nechal mne rozdat několik 
málo knih. Pak více, ještě trochu více a nakonec 
mne takto blaženě „trápil“ osm let. Během krátké 
doby, po prvních zkušenostech „na ulici“ s důchod-
covským vozíčkem, mi pak dovolil můj duchovní 
mistr Bhaktivaibhava Svámí stát se jeho aspirují-
cím žákem. Za nějaký čas mi udělil první a potom 
druhé zasvěcení... Nyní jsem se konečně mohl stát 
vysněným púdžárím a po vzoru opravdových kněží 
uctívat Šrí Šrí Gaura Nitái jako „velký“ oddaný. 
A milostí Vidjagatiho prabhua, který mne vše na-
učil, se tak nakonec opravdu stalo. Nebyl jsem sice 

„velký“, ale byl jsem na oltáři, a to mi stačilo.
Nedá se zapomenout na týdny, ve kterých se sna-

žíte žít od pondělí do pátku rozdáváním knih, proto, 
abyste mohli uctívat Božstva, a přes víkend uctíváte 
Božstva, abyste mohli od pondělí do pátku opět 
rozdávat knihy Šríly Prabhupády. Jednou – myslím, 
že jsem si trochu na něco stěžoval – mi jeden ze 
starších oddaných řekl: „Nyní jsi dokonale umís-
těný, je jen na tobě, jak toho využiješ. Jsi opravdu 
šťastný.“

Dokud budeme kázat, budou 
Božstva spokojená

Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra jsou velice 
krásní a milostiví. Oni jsou přímo Pán Čai-
tanja a Pán Nitjánanda a každý může přijít 
a sloužit Jim. Můžete Jim vařit, uklízet, zpívat 
a hrát... každá služba je odměněná nekoneč-
ným proudem nektaru. Ale přesto, když při-
jdete na daršan po harinámu, po sankírtanu, 
tak to je velmi speciální. Já Je vidím jako san-
kírtanová Božstva a věřím, že dokud budeme 
kázat, tak s námi budou spokojení.

Ánanda Kandiní déví dásí ❧

Nejsladší púdžou je rozdávání knihNejsladší púdžou je rozdávání knih

Kéšava Purí dásBožstva
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Bez milosti Pána Nitjánandy nelze 
získat milost Pána Čaitanji

Všiml jsem si, že mezi oddanými se občas setká-
vám s jedním mylným pochopením. A to je, abych 
se za ně pomodlil nebo přimluvil u Božstev ohled-
ně jejich osoby nebo problému, který mají. To samo 
o sobě není nic špatného a rád to udělám, ale to 
mylné pochopení je, že se s tímto přáním obracejí 
právě na mě proto, že prý jsem „blízký“ služebník 
Božstev. Zajímalo by mne, podle čeho se měří tato 

„blízkost“? Pokud je to podle toho, v jaké fyzické 
blízkosti kolem Božstev se pohybuji, pak možná. 
Ale co to znamená? Někdy se stane, že nějaká otrav-
ná moucha (kterých máme v Lužcích požehnaně) 
si sedne přímo na transcendentální těla Božstev. 
Podle této logiky se tedy v tom okamžiku také stává 

„blízkou“ Božstvům, možná ještě více než púdžárí, 
který se Jich ve stejném okamžiku třeba nedotýká. 
A kdo ví, třeba je ta moucha nějaký vznešený odda-
ný, vždyť Šríla Bhaktivinóda Th ákur se modlí, aby 
se mohl narodit třeba jako hmyz, jen když to bude 
v domě oddaných. Takže je možné, že ta moucha 
by se za vás mohla přimluvit a pomodlit ještě lépe 
než já.

Ale samozřejmě pokud moucha otravuje Božstva 
svou „blízkou“ přítomností, tak se snažíme ji ode-
hnat pryč, aby Božstva nebyla obtěžována někým, 
kdo vůbec nechápe, že létá kolem Nejvyššího Pána, 
ale je na obtíž. Často si připadám, že moje vědomí 
se velice podobá tomu té mouchy. Vůbec se divím, 
že mi Božstva celou tu dobu dovolují, abych Jim 
osobně sloužil, a že jsem nebyl odehnán pryč. To 

je důkaz toho, že Pán Čaitanja je mahá vadánjá-
ja – ten nejvelkodušnější. A Pán Nitjánanda ještě 
více než Pán Čaitanja. Bez milosti Pána Nitjánandy 
nelze získat milost Pána Čaitanji. Oni přijímají 
pouze tu esenci – touhu oddaných Jim nějak slou-
žit – a neberou v úvahu pokleslý stav, ve kterém 
se nacházíme, nebo nedostatky, které jsou nutně 
přítomny v našich pokusech Jim sloužit. Naštěstí 
všechny tyto diskvalifi kace přestávají být viditelné 
v ohni harinám sankírtanu – společném zpívání 
svatých jmen Pána, Hare Krišna mahá mantře. A je 
zde ještě jeden neopominutelný faktor – milost 
gurua a oddaných. Bez této milosti není možné být 
zaměstnán v osobní službě Božstvům.

Takže se v tento nade vše příznivý den příchodu 
Šrí Advaity Áčárji a výročí instalace Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandry modlím ke všem vám, oddaným, 
abych se mohl ještě v tomto životě „upgradovat“ 
alespoň v rámci hmyzí říše z mouchy na mravence. 
Ten má totiž podle slov Šríly Prabhupády příležitost 
stát se stejně dobrým jako púdžárí, když je spolu 
s nějakou květinou hozen na lotosová chodidla 
Božstev a políbí je (přednáška ze Šrímad Bhágava-
tamu 6.1.6, Honolulu, 8. června 1975). Stát se z po-
hledu Božstev „stejně dobrým jako púdžárí“ bude 
pro mě velké uspokojení, obzvláště když tuším, jak 
se Božstva dívají na můj pokus „být púdžárím“.

Váš služebník Vidjágati dás ❧

Šríla Prabhupáda nás učí, že každý z nás má 
vztah s Bohem a každý z nás má možnost si na ten-
to vztah vzpomenout a znovu jej obnovit. Do jaké 
míry však projevíme zájem, zaleží jen na nás. Kriš-
na je zde ve své podobě arčá vigraha a stále čeká na 
to, až se vzbudíme ze svého „snu“.

Milostí oddaných jsem měl možnost, a „dá-li 
Bůh“, snad ještě budu mít, vykonat desítky ranních 
programů jako púdžárí, ale osm let strávených 
rozdáváním knih se pro mne stalo tou největší 
a nejsladší púdžou, jakou jsem pro Nejvyššího Pána 
mohl vykonat. Každý z nás tedy má možnost za-
městnat se v procesu uctívání Božstev a určitě nejen 
tím, že stane na oltáři s čámarou v ruce, byť s těmi 
nejlepšími úmysly...

param vidžájaté šrí krišna sankírtanam ❧

To vše díky milosti Šríly Prabhupády...To vše díky milosti Šríly Prabhupády...
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