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Hnutí Hare Krišna

šíří ve společnosti duchov-
ní poznání popsané v Bhaga-
vad gítě a Šrímad Bhágava-
tamu. Učí, že každá duše je 
nedílnou částí Boha (Krišny) 
a je s Ním kvalitativně totožná.

Podporuje šíření sankír-
tanového hnutí, společné 
zpívání svatých jmen Boha, 

v souladu s učením Pána Šrí 
Čaitanji Maháprabhua, a bu-
duje posvátná místa zasvěcená 
Nejvyšší Osobnosti Božství.

Sdružuje své členy za úče-
lem jednoduššího a přiroze-
nějšího způsobu života a vy-
dává 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,
Suľovská 44, Bratislava-Ružinov 821 05
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

Hare Krišna,

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

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

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

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

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

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

onehdy v noci jsem nemohla spát. 
Navzdory svým sádhanistickým předse-
vzetím a zásadám jsem si zapnula počítač 
a jala si na dandavats.com prohlížet fotky. 
Nejprve z Nrisinha Čaturdaší na němec-
ké farmě. Pak z Ratha játry v Heidelbergu 
a nakonec z festivalu oddaných v Miami. 
Spousty a spousty zářivých tváří, spousty 
a spousty blažených úsměvů a pohledů.

Kde je ta dělící hranice?
Co je to, co mění „obyčejné lidi“ v ty 

krásné a vznešené bytosti, v oddané?
Bhakta, který je okolo jen pár týdnů, 

někam běží s kýblem, naprosto pečlivě 
a soustředěně. Pro Krišnu. Ten zasněný 
pár, který dnes společně poprvé odčento-
val své první kolo. 

Tváře oddaných, kteří slouží Krišno-
vi už přes třicet let, jako by ani nebyly 
z hmoty, ale z duchovní substance. Paní, 
co šla z nákupu, si položí tašku k nohám, 
zvedne radostně ruce nad hlavu a zpívá 
a tančí...

Je to vědomí. Jak geniálně Šríla Prabhu-
páda pojmenoval své hnutí Mezinárodní 
společností pro vědomí Krišny!

Vědomí, jež dodávalo Kuntí síly zvlá-
dat všechny kalamity a úzkosti, kterým 
musela spolu se svými syny čelit. Vědomí, 
díky kterému Šrí Prahlád nástrahy svého 
otce Hiranjakašipua ani nevnímal. Vědo-
mí, které vedlo Šrílu Prabhupádu na cestě 
do neznáma, na niž se tak odvážně a sám 
vydal.

Jen vědomí, se kterým pohlížíme na 
energii, jež nás obklopuje, rozhoduje, 
jestli je hmotnou či duchovní.

Vědomi-li si toho, že vše, co se ode-
hrává, je součástí Krišnova plánu a toho, 
že v našem nejlepším zájmu je tento 
plán pochopit a pak se do něho pokusit 
nějak zapadnout, můžeme překročit to, 
co nás tíží a svazuje k hmotě, a stejně 
jako ti oddaní z fotografi í můžeme s ru-
kama nad hlavou tančit a zpívat Hare 
Krišna. 

Příležitostí k tomu budeme mít toto 
léto víc než dost:).

Vaše služebnice

Džalángí déví dásí
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Ta hudba Ta hudba 
je moc je moc 
hezkáhezká

Šríla Prabhupáda jednal vždy bez-
prostředně. Po osmi měsících 
osobní služby jsem si myslel, že už 
vím jak jednat a odpovídat na jeho 

otázky, abych se nedostal do problémů. 
Domníval jsem se, že náš vztah je vý-

hradně vztahem duchovního učitele a slu-
žebníka. Postupem času však začalo být 
zřejmé, že si Prabhupáda přeje, abych na 
otázky odpovídal svobodně a upřímně. Byl 
velice laskavý. Nikdy jsem se necítil, jako 
kdyby mě „zkoušel“.

Jednoho dne jsme se Šrílou Prabhupá-
dou nastoupili do letadla společnosti Air 
India. Z reproduktorů tam hrála indická 
klasická hudba. Šli jsme k našim sedadlům. 
Prabhupáda si jako vždy sedl u okénka a já 
vedle něj. Hudba hrála dál.

„Líbí se ti ta hudba?“ zeptal se mě 
s úsměvem.

Tupě jsem na něj zíral a hlavou se mi ho-
nily myšlenky: „Jak mu jen mohu říct, že 
se mi ta hudba líbí. Jasně, zní to hezky, ale 
nikde se tam nezpívají Pánova jména. Není 
to nic jiného než hraní na nástroje. Tohle 
nemůže být vědomí Krišny.“ 

Samým ustrašeným spekulováním jsem 
minul svoji příležitost důvěrně se sblížit se 
svým milujícím duchovním učitelem a ne-
řekl jsem nic.

„Ta hudba je moc hezká,“ řekl Prabhu-
páda slitovně.

„Ano, Šrílo Prabhupádo,“ odpověděl 
jsem s úlevou. „Je to hezké.“

Cítil jsem se jako podvodník neschopný 
mluvit čestně. Tolik jsem staral o to, jak 
má odpověď zapůsobí, že jsem zapomněl, 
že Prabhupáda je člověk, kterému se něco 
líbí a něco nelíbí. 

On poslouchal tu hudbu a vzpomínal 
na Krišnu. Já jsem tu hudbu poslouchal, 
vymýšlel jsem, že je to májá, a bádal jsem 
nad tím, jak odpovědět v souladu s vědo-
mím Krišny.

Já to nazývám Já to nazývám 
Svatý Peklič…Svatý Peklič…

2. dubna 1973, vlak z Curychu 
do Svatého Mořice, 

Švýcarsko25. dubna 1973, Air India 
z Hajdrabádu do Bombaje 

Ještě v Bombaji jeden starší žák ukázal 
Prabhupádovi přitažlivou pohlednici 
Svatého Mořice se záplavou pestroba-
revných květin na horských loukách. 

Bylo to nádherné. Jeden oddaný Pra-
bhupádovi navrhl, aby se tam zastavil na 
své cestě z Bombaje do New Yorku. Šríla 
Prabhupáda cestoval vždy velmi svižně, na 
žádném místě nestrávil víc než šest nebo 
sedm dní. Zastávka ve Svatém Mořici se 
jevila jako odvážný návrh.

Dalším důvodem pro přerušení cesty ve 
Svatém Mořici byla nicméně spekulace se 
zlatem. Několik starších oddaných uvažo-
valo o posílení rezerv ISKCONu investová-
ním do zlata, než dojde k deregulaci ceny. 
Curych byl tím nejlepším místem pro in-
vestování do zlatých cihel. Prabhupáda tu 
myšlenku utnul hned v zárodku.

Z curyšského letiště jsme s Prabhupádou 
a jedním mladým brahmačárím, který se 
jmenoval Džaj Hari, jeli luxusním vlakem 
do Svatého Mořice. Cesta vlakem přes 
Alpy byla velkolepá. Trať se klikatila mezi 
kulisami zasněžených hor. Napjatě jsme 
s Džaj Harim sledovali úchvatnou scenérii, 
a zatímco Prabhupáda tiše zpíval džapu, 
ukazovali jsme si různé malebné výjevy, 
zcela přehlížejíce našeho duchovního uči-
tele sedícího vedle nás.

„Jak se toto místo jmenuje?“ přerušil naši 
meditaci nevzrušeně Prabhupáda.

„Svatý Mořic, Šrílo Prabhupádo, Svatý 
Mořic!“ odpověděl jsem bleskově, nadšený, 
že mohu zodpovědět tak jednoduchou 
otázku.

„Ať si tomu říkají Svatý Mořic,“ odpově-
děl Prabhupáda. „Já to nazývám Svatý Pek-
lič. Tohle místo je pekelné. Jen se podívejte 
ven. Nic než samý sníh a pahýly stromů. 
Nikde ani živáčka na míle daleko.“

Šríla Prabhupáda efektivně využil naši 
iluzi jako příležitost k poučení dvou 
nezkušených žáčků. Džaj Hari a já jsme 
strávili zbytek cesty se skloněnými hlava-
mi tichým čentováním a nasloucháním 
transcendentální zvukové vibraci mahá 
mantry, tak, jak si to Prabhupáda přál. Být 
ve společnosti Šríly Prabhupády bylo to 
nejšťastnější postavení. Stačilo následovat 
jeho příklad, a mohli jsme si být jistí, že 
vše děláme správně.

Pokaždé, když jsme mu položili nějakou 
otázku, pak odpověď, kterou jsme dostali, 
byla absolutní pravda. Opakovaně uklid-
ňoval tisíce žáků tím, že zodpovídal jejich 
otázky, snímal z nich jejich obavy a zapo-
joval je do služby Krišnovi.

Šrílo Prabhupádo, prosím osvoboďte mě 
od mé připoutanosti k horám máji, abych 
mohl naslouchat vašim laskavým a vzneše-
ným pokynům.

Ve společnosti Šríly Prabhupády jsme 
zažívali, jak osoba z duchovního světa 

prožívá každý okamžik
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3. dubna 1973, Svatý Mořic, Švýcarsko

Júúú, tak tohle jeJúúú, tak tohle je
moc veliká zima!moc veliká zima!

Když jsme dorazili do Svatého 
Mořice, vypadal úplně jinak 
než na pohlednici. Začátkem 
dubna tam ještě panovala zima. 

Bylo zřejmé, proč je to tak populární 
lyžařské středisko. Sníh ležel všude, kam 
oko dohlédlo. Hotel měl centrální halu 
s výtahem, my jsme byli ubytovaní v pro-
storném apartmánu se třemi ložnicemi, 
kompletně zařízeném i s kuchyní. Velký 
obývací pokoj měl posuvné skleněné 
dveře vedoucí na terasu s fantastickým 
výhledem na zasněžené hory. Pro spoustu 
lidí by to bylo úchvatné, ale ne pro Šrílu 
Prabhupádu. Prabhupáda měl svůj pravi-
delný režim. Nezáleželo na tom, kde jsme 
byli. Jeho život pokračoval jako hodinový 
strojek podle stálého rozvrhu.

Ráno prvního dne si na sebe vzal svůj 
teplý šafránový kabát s kapucí a připravil 
se na svoji ranní procházku.

„Půjdeme se projít,“ řekl. „Nepodíváme 
se, jaká je venku zima?“

Protože jsme pobývali v přízemí, Jeho 
Božská Milost otevřela posuvné skleně-
né dveře, aby vyšla na verandu, vedoucí 
do venkovního prostranství. V tu ránu 
celé apartmá zaplnil svištící závan ledové-
ho vzduchu. Bylo to jak sněhová vánice.

„Júúú, tak tohle je moc veliká zima!“ 
zvolal Prabhupáda s očima dokořán. Po-
každé, když jsem byl svědkem těchto jeho 
dětských výrazů, které se mu objevovaly 
na tváři, mi srdce poskakovalo radostí. 
Z Prabhupády vyzařovala nevinnost dítěte. 
Zatímco většina žáků zažívala jeho mocná 
a rezolutní kázání, já byl takový šťastlivec, 
že jsem mohl vídat Prabhupádovu tvář 
rozzářenou okouzlujícím a důvěrným vý-
razem dítěte.

„Projdeme se v hale uvnitř budovy,“ řekl.
Nějaký malý arktický závan nemohl 

zkřížit Prabhupádovu ranní procházku. 
A tak jsme se ještě s Pradjumnou vydali 
do chodby. To ovšem přineslo řadu pro-
blémů. Tato část byla navržena tak, aby 
byla maximálně energeticky úsporná. 
Jakmile senzory v hale zaznamenaly něčí 
přítomnost, světla se rozsvítila na sta-

novenou dobu a vzápětí zhasla. Jak jsme 
chodili chodbou sem a tam, museli jsme 
cestou stále mačkat různá tlačítka, aby 
světla nezhasínala. Jinak bychom chodili 
potmě.

Pradjumna se nakonec vrátil do 
apartmánu. Šríla Prabhupáda a já jsme 
dál chodili sem a tam 
chodbou. Přebíhal jsem 
od tlačítka k tlačítku, 
mačkal a čentoval, mač-

kal a čentoval. Tak to probíhalo asi půl 
hodiny.

„Z té zimy mi nějak vyhládlo,“ řekl pak 
Prabhupáda. „Běž a připrav trochu halvy.“

„Ano, Šrílo Prabhupádo,“ odpověděl 
jsem, stále plný starostí ohledně mačkání 
tlačítek.

„Přejete si, abych počkal na konec vaší 
procházky, nebo mám jít hned?“

Šríla Prabhupáda pobaveně odpověděl: 
„Ne, já se budu dál procházet. Ty můžeš jít 
připravit halvu.“

Když měl Prabhupáda chuť k jídlu, byli 
jsme vždy nadšení. Vařit pro něj byla ra-
dost. Vstoupil jsem do apartmánu a řekl 

ostatním: „Šríla Prabhupáda se ještě pro-
chází v hale. Někdo tam musí jít mačkat 
tlačítka, aby mu nezhasínala světla.“

Všichni jsme pak jukali ze dveří, aby-
chom sledovali Prabhupádu, jak zpívá 
džapu, vykračuje si a mačká tlačítka, aby 
světla nepřestávala svítit. Bylo to velmi 

zábavné.
Jeden z mnoha radostných úkolů bylo 

vaření pro Šrílu Prabhupádu. Čím více 
jedl, tím jsme byli šťastnější. Další naší 
milovanou činností bylo pozorovat Pra-
bhupádu, ať už dělal cokoliv. Vždy to pro 
nás byla lekce. Jak se praví v Bhagavad 
gítě – jak oddaný kráčí, jak jedná… 

Pobývat ve společnosti Šríly Prabhu-
pády nám poskytovalo bezprostřední 
zkušenost toho, jak osoba z duchovního 
světa prožívá každý okamžik. Nikdy nás 
nezklamal.

Džaja Šríla Prabhupáda! ❧

Stačilo následovat jeho příklad, a mohli 
jsme si být jistí, že vše děláme správně
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MRTVÉM TĚLEMRTVÉM TĚLE 2. ČÁST2 ČÁST2 ČÁST

Dokonalý řád ahinsy, nenásilí, 
spočívá v tom, že lidské by-
tosti umožňuje úplný přístup 
k seberealizaci neboli pro-

buzení čistého vědomí v otázce vztahu 
individuální duše s Nejvyšší Osobností 
Božství. Tato dokonalost života se nazývá 
život Haridžana, neboli toho, kdo je za-
městnán v transcendentální službě Hari-
mu, Nejvyššímu Pánu.

Mahátmá Gándhí započal toto hnutí 
Haridžanů s vizí na pozdvihnutí nejen 
bhangích a čamarů, neboli lidí v nízkém 
postavení, ale také k pozdvihnutí těch 
džentlmenů, jejichž způsob myšlení je 
nižší než u čamarů a bhangích. Haridžan, 
neboli člověk Boha Hariho, je postavení 
vznešené osobnosti. 

Lidé, kteří jsou schopni duchovní intro-
spekce, vždy rádi vzdávají úctu tomu, kdo 
se narodil třeba i v rodině čamarů nebo 
bhangích a kdo se očistil aktivní oddanou 
službou Pánu. Takoví lidé s duchovní vizí 
naopak nemají ve zvláštní úctě někoho, 
kdo je ze vznešeného rodu, učenec zběhlý 
ve Védách, ale kdo se nezaměstnává od-
danou službou Nejvyššímu Pánu. Neod-
daný védántista se nemůže rovnat skuteč-
nému Haridžanovi.

Šrí Čaitanjovi Maháprabhuovi osobně 
sloužil Góvinda, který byl také Jeho du-
chovním bratrem. Tento Góvinda byl žá-
kem Šrí Íšvary Purího, sannjásína v učed-
nické posloupnosti Madhva-gaudíja. 
Když Góvinda přistoupil k Šrí Čaitanjovi 
Maháprabhuovi, Sárvabhauma Bhattá-
čárja se Pána zeptal, jak Íšvara Purí mohl 
přijmout žáka narozeného v rodině šúdrů. 

Ve zjevených písmech je řečeno, že 
bráhmana, který přijme žáka narozeného 
v jiné než bráhmanské rodině, poklesne 
ze svého vznešeného postavení. Dotaz 
se specifi cky týkal toho, jak mohl Íšvara 

Purí porušit tato pravidla, když byl sann-
jásínem v postavení autority. 

Šrí Čaitanja Maháprabhu odpověděl 
na tuto otázku následovně: „Šrí Krišna, 
Nejvyšší Osobnost Božství, je Nejvyšší 
duchovní Mistr všech vesmírů. Nikdy 
nepodléhal populárním výkladům véd-
ských omezení, a tak s radostí přijímal 

jídlo v domě Vidury, který se narodil 
jako šúdra. Šríla Íšvara Purí, kterého Pán 
přijal za svého duchovního mistra, byl ve 
svém postavení roven Šrí Krišnovi, a tak 
udělil svou bezpříčinnou milost Góvin-
dovi, i když se narodil jako šúdra.“ Proto 
nikomu, bez ohledu na to, v jaké rodině 
se narodí, nesmí být upíráno právo stát se 
zasvěceným oddaným.

Šrí Čaitanja Maháprabhu potvrdil ten-
to výrok také na mnoha jiných místech. 
Během svých rozprav se Šrílou Rámá-
nandou Rájem řekl velmi jasně, že člo-
věk, který zná Osobnost Božství, Krišnu, 

z vědeckého hlediska, je jistě hoden stát 
se duchovním mistrem, bez ohledu na 
to, zda je bráhmana či šúdra, hospodář či 
sannjásí. To je mínění Pána Čaitanji.

Na jiném místě, když hovořil se Šrí Sa-
nátanem Gósvámím, řekl Pán toto: 

„Nikdo není vyloučen ze služby Šrí Kriš-
novi, ať je to, kdo chce. I když se někdo 
narodí v nižším postavení, má právo ob-
rátit se na Osobnost Božství. A bráhmana 
i přes své zrození nemusí být způsobilý 
vykonávat službu Nejvyššímu Pánu.“

Nakonec prohlásil:
„Jenom ten, kdo prokazuje transcen-

dentální láskyplnou službu Nejvyššímu 
Pánu, je vznešený a neoddaný je vždy 
pokleslý a nehodný úcty. V oddané službě 
Nejvyššímu Pánu nehraje roli otázka kas-
ty, vyznání ani barvy pleti.

Ten, kdo je pokorný a mírný, je lépe 
kvalifi kovaný obdržet milost Pána než 
ten, kdo je pyšný na svůj původ, dědictví, 
bohatství, učenost.“

Všechny dobré vlastnosti polobohů se 
manifestují v osobě oddaného, který se 
zcela odevzdal vůli Pána. Ale neoddaný, 
i přes všechny své materiální výhody, 
není důležitější než jedovatý had ozdobe-
ný na hlavě drahokamem. 

Jediná kvalifi kace neoddaného je to, že 
se bude vždy vznášet na mentální úrovni 
a tak bude přitahován iluzorní vnější 
energií Nejvyššího Pána. Nic není mimo 
dosah Pánova vlivu, člověk oddaný služ-
bě Nejvyššímu Pánu je umístěn ve sféře 
Daiví Prakriti, neboli vnitřní energie, 
zatímco člověk lhostejný ke službě Nej-
vyššímu Pánu je umístěn ve sféře vnější 
energie.

Pokud má tedy být svět lidí organi-
zovaný tak, aby se z něho dalo čerpat 
skutečné štěstí, musí obyčejní lidé, 
fi lozofové i religionisté přijmout vědu 
buddhi jógy. To samotné je zachrání 
před zapletením se do trojího utrpení. 
To samo o sobě člověka pozdvihne na 
transcendentální úroveň nad hmotný-
mi kvalitami dobra, vášně a nevědo-
mosti.

Ročník 3, část 2 z 16. března 1956 ❧

Dosažení tohoto životního 
stádia je nejvyšší dokonalostí 
lidské bytosti a každý proces, 
známý či neznámý, který 
brání spravedlivému pokroku 
v lidském životě, je třeba 
považovat za proces hinsy.

Ten, kdo je pokorný a mírný, 
je lépe kvalifi kovaný obdržet 

milost Pána než ten, kdo je 
pyšný na svůj původ, dědictví, 

bohatství, učenost
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1. díl1. díl

Tato psychologie se v podstatě neliší 
od toho, na co jste zvyklí, co slýchá-
váte. Nemusí se to považovat za 
nějaké samostatné téma. Psycho-

logie je ve své podstatě založena na psýché, 
což znamená duše. Ale ve vaší moderní 
psychologii a fi lozofi ích nedokáží vysvětlit 
rozdíl mezi duší a myslí. Obojí považují za 
totéž. Tento rozbor má vést ke schopnosti 
rozlišení jednoho od druhého, protože po-
kud to dokážeme, potom budeme schopní 
dobře nakládat s naším vlastním rozvojem 
osobnosti.

Zjistíme, že to, o čem zde budeme disku-
tovat, je nám jednak velice známé, ale že 
zároveň v tomto kontextu, kdy budete ho-
vořit pouze o mysli, což bude především, 
potom se to bude jevit jako samostatné 
téma. Je to stejné, jako když mluvíte o po-

době vesmíru a o tom, jak funguje – je to 
provázané se vším. Pokud se na to díváme 
tímto způsobem, potom to nazýváme 
stvoření. 

Pokud se ale díváme na to, jak tento 
stejný model ovlivňuje naše konkrétní tělo, 
tak to potom nazýváme ájurvéda, ale ve 
skutečnosti je to stále stejné téma, stejná 
diskuze, je to jen specifi cká aplikace.

Co se týče mysli, je tady tendence, že si 
buď myslíme, že si musíme podmanit mysl 
a že podmanit si mysl znamená zastavit ji. 
Ona nás neustále sužuje, pořád přichází se 
všemožnými nápady, které neoceňujeme. 

A věci, které oceňujeme, nepovažujeme 
za něco, s čím bychom měli mít co do 
činění. Ale to je jen představa, že musíme 
zastavit mysl. Anebo ji prostě ignorujeme, 
zpíváme a neděláme si s ní starosti.

Ale v obou případech se opomíjí jeden 
velice důležitý bod, a to že mysl je sku-
tečná a že to, co skutečně potřebujeme, je 
jednat s ní ve vědomí Krišny. 

Určitá projekce mysli toho, co je skuteč-
né, je iluzí, ale mysl samotná je skutečná. 
Stejně skutečná jako země, voda, oheň, 

vzduch, všechny tyto různé elementy. Je 
jedním z těchto elementů a je fakticky jed-
ním z osmi elementů, díky kterému všech 
ostatních sedm pracuje. Hrubá hmotná 
energie se ztotožňuje a hýbe se a pracuje 
díky mysli.

Takže to, s čím tu doopravdy jednáme, 
je touha. To je ústřední bod při nakládání 
s myslí. Tato touha je to, co musíme mít 
pod svou vládou, ne mysl. Představa, že 
mysl se zastaví a opustí nějakou představu, 
to se nikdy nestane. 

Jde o to, že v mysli probíhá neustá-
le, myslím že se pro to používá to slovo, 
vnitřní dialog. Mysl neustále něco blábolí 
pořád dokola. Takže podstatou toho je, že 
musí být řádně napojena.

V podstatě celá studie Suhótry Mahá-
rádže je založena na dvou významech 
daných Šrílou Prabhupádou a potom na 
pěti bodech, které z těchto citátů vyplývají. 
Všechno ostatní v této knize je buď jejich 
rozpracováním nebo rozšířením. Tyto vý-
znamy jsou k veršům 3.26.31 a 3.28.7.

Ten první je:
Mysl je výtvorem kvality dobra, a je-li 

tedy upřena na Pána mysli, Aniruddhu, 
může se dostat na úroveň vědomí Krišny. 
Naróttama dása Th ákura řekl, že máme ne-
ustálé touhy a nelze je ukončit. Zaměříme-li 
je však na potěšení Nejvyšší Osobnosti Bož-
ství, dosáhneme dokonalosti života. Zamě-
řují-li se touhy na panování hmotné přírodě, 
jsou znečištěné hmotou.

A ten druhý:
Podstatné je, že člověk musí zkrotit svoji 

mysl, která je znečištěná připoutaností 
k hmotě, a soustředit ji na Nejvyšší Osob-
nost Božství.

A ted´ těch pět bodů, které z toho 
získáme.

Prvním je, že podstatou mysli je kvalita 
dobra, což je energie Pána Aniruddhy, jenž 

Po několik dní budeme mluvit 
o knize Suhótry Mahárádže 
Psychologie podle Védánty, 
kterou vydala Bhaktivedanta 
Academy.

VédskáVédská 
psychologiepsychologie

Bhakti Vidjá Púrna Svámí u Pána Nrisinhadéva
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je rysem lokalizované Nadduše Nejvyšší 
Osobnosti Božství.

Tohle jsme již slyšeli, to není nic no-
vého, to je fi lozofi e. A co to má co dělat 
s psychologií? Musíme ale pochopit, že 
psychologie v moderním slova smyslu je 
považována za oddělený předmět jedno-
duše proto, že moderní psychologové ne-
dokáží říct, jaký je rozdíl mezi duší a myslí. 
Protože psýché znamená v řečtině duši, 
neznamená to mysl. 

Ale lidé si myslí, že mysl jsem já, a proto 
se to stane samostatným oborem a my si 

myslíme, ó, to je něco jiného. Myslíme 
si, že pokud skutečně chci rozumět psy-
chologii, musím jít za těmito moderními 
psychology. My ale ve skutečnosti máme 
mnohem víc.

To, co z uvedených citátů vyplývá, je, 
že podstatou mysli je kvalita dobra, to je 
velice důležité. Protože kvalita dobra udr-
žuje tento svět. Vášeň tvoří, nevědomost 
ničí a dobro udržuje. Základním účelem 

mysli je udržování, protože mysl udržuje 
naši hmotnou existenci. Kvůli mysli jsme 
v hmotném světě. 

Pokud mysl změní své zaměření, již více 
nejsme v hmotném světě, jsme v duchov-
ním světě. O to jde, že když to propojíme, 
tak to přijde.

Ale na kvalitě dobra spočívá energie 
Aniruddhy, což je Nadduše. Je to Nadduše, 
která se stará o všechno. Prostředí je vy-
tvořeno Sankaršanem a to, co nás k tomu 
prostředí přitahuje, je Pradjumna, takže 
celé to uspořádání nebo veškerá totožnost, 

kterou máme, se potom 
zakládá na nevědomosti. 
Protože sambandha v tom-
to hmotném světě předsta-
vuje nevědomost. 

V duchovním světě je 
tato energie sat, která 
představuje vztah, věčností. 
Ale zde je to dočasné, takže 
to je nevědomost, je to jen 
odraz. 

Čili tato totožnost s ne-
vědomostí tvoří pak váš zá-
klad. Ale je to tento základ, 
který je udržován kvalitou 
dobra neboli je zde Nad-
duše, a ta schvaluje touhy, 
které živá bytost má.

V tom můžeme vidět 
klíč – přesměrování našich 
tužeb na Pána, to je to, co 
nás dostane z hmotného 
vědomí. Nic jiného. Ovlád-
nutá znamená, že je prostě 
přivedena do spojení, je 
pod kontrolou, je vedena. 

Neznamená to, že se 
zastaví. Neznamená to, že 
vezmete mysl a strčíte ji do 
krabice a tu pak dáte do 
kýblu s cementem a pak to 
vše hodíte do řeky Hudson. 
To ne. Znamená to, že je 
ovládnutá. 

Koně toho dělají hodně, 
jsou velmi činní, ale pra-
cují dobře, když mají uzdu, 
protože jsou řízeni. Nezna-
mená to, že se zastaví. 

Protože mysl je v pohy-
bu, tak řekněme, to musí 
přestat. Ne, ona se musí 

jen přesměrovat. To je ten problém. To je 
důvod, proč trpíme, protože se ji snažíme 
zastavit, namísto toho, abychom ji přesmě-
rovali. Protože vy ji nemůžete zastavit.

Oddaný (1): Otázky teď nebo na konci?
Mahárádža: Kdykoliv. Pokud se to týká 

tématu.
Oddaný (1): Ano, v tom přirovnání 

s koněm, tady se rozumí, že musíte koně 
nejdříve zlomit, než na něho můžete něco 

naložit a nechat, ať se něco děje. Takže jak  
to..?

Mahárádža: Zlomení. To zlomení ve 
skutečnosti znamená... Rozumíte tomu? 
Že pokud chcete dát koni uzdu... když 
máte divokého koně a když ho chcete 
zkrotit, potom anglický termín pro to je, 
že ho musíte zlomit, což znamená, že se 
musí vzdát představy, že je divoký, ale že je 
teď koněm pod něčí vládou. 

A to, co jsme teď defi novali, je v pod-
statě i zde. Jde jen o to přijmout, že mysl 
je reálnou věcí, se kterou pracujeme, že 
to nejsme my. V zásadě jak se tohle udělá, 
potom je to něco, s čím můžeme zacházet 
velmi přímočaře, a zároveň se při tom jed-
nání nemusíme nechat zaplést.

Obtíž je v tom, že čím více se ztotožní-
me s myslí, tím více tíhneme k neschop-
nosti analyzovat ji a pracovat s ní. Protože 
jakmile ji analyzujeme, projeví se touha 
a připoutání, a jakmile to přijde, myslíme 
si, že to jsme my, a jakmile je tam to my, 
tak to rozptýlí naši pozornost. Jinými slovy, 
my jsme ovládnutí, mysl ovládne vědomí 
a řídí to, kam chce ona, zatímco by to 
mělo být naopak.

Celý úvod, který zde Mahárádža dává, se 
věnuje poskytnutí základů celé práce, ale 
je to v základě o tom, že my nejsme mysl, 
avšak mysl je skutečná. A naše celá exis-
tence je ve skutečnosti založena jednoduše 
na naší mysli, na ničem jiném. Nic jiného 
nás nedrží v tomto hmotném světě. Tělo 
nás tady nedrží. 

Musíme toho tolik dělat, abychom ve 
skutečnosti zůstali v tomto těle. To zna-
mená, že musíte dýchat, pít vodu a jíst po-
travu, držet se z cesty kamiónům, aby vás 
nepřejely, tolik toho musíte dělat, abyste 
zůstali v těle. Ale mysl, ať jdete kamkoliv, 
ona jde stále s vámi. Takže ona je vlastně 
v hlavní roli.

Oddaný (1): Takže to funguje tak, že ne-
jde o to, kolik úsilí vložíš do zlomení mysli, 
ale do pochopení, že duše je nadřízená 
mysli. Protože pokud se s tím bude pouze 
bojovat hrubou silou...

Mahárádža: Ne, o tom to celé je, že hru-
bá síla nefunguje. Jde o to, že mysl je zalo-
žena na touze, a my máme to ponětí, že se 
musíme zbavit touhy. Ne, my se nemusíme 
zbavit touhy, my musíme tu touhu změ-
nit. Protože právě teď si přejeme vládnout 
hmotné energii, a mysl v tom hraje hlavní 
roli. 

Má touhy, má všemožné nápady. Ma-
hárádža dává tolik příkladů toho, co 
znamená, že můžeme vidět tolik věcí, ale 
mysl může vytvářet věci. Můžeme zavřít 
oči a mysl může vytvořit, cokoliv chceme. 
Můžeš jít a celý se schovat, ale ona bude 
vytvářet. Protože cokoliv, co pojala v mi-
nulosti, může znovu vyvolat a díky schop-
nosti mysli zvané samasti může všechny 

Je nutné mysl plně zaujmout Krišnou – 
jedině pak již nebude nic, co by ji mohlo 

rozrušit (Bhagavad gítá 6.34)
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tyto věci spojit dohromady a vytvořit věci, 
které dokonce ani neexistují, a my to po-
tom chceme, to je to.

Takže celá ta věc je změnit touhu, pře-
směrovat tu touhu. Proto zmiňuje, že 
pokud je mysl upevněna na Pána mysli, 
Aniruddhu... jinými slovy Krišna je Pán 
touhy a připoutanosti.

Oddaný (2): Jiný... také proti zlomení 
mysli, to je jako v případě májávádího, což 
je ve skutečnosti impersonalista, který si 
myslí, že má mysl pod kontrolou, protože 
to je vlastně jeho cíl, ovládat vše. A ve sku-
tečnosti to povede proti principu skutečné-
ho odevzdání se mysli, který je neměnný 
a věčný... Zlomit ji... pod mojí vládou...

Mahárádža: On to ovládá, ano. Protože 
rozhodující faktor toho, proč jsme přišli 
do tohoto světa, je, protože jsme si mysleli, 
že jsme vládci a poživateli, a protože to 
mysl chce, tak nám dává falešné identity. 

A tak majávádíni tak či onak velice 
chytře zahazují všechno to, co je zdánlivě 
hmotnou touhou, ale drží se toho hlavní-
ho bodu, čímž je jsem vládce a poživatel. 
To je jako zbavit se banky, všeho toho 
mramoru, všech přepážek, ale nechat si 
peníze. Takže to není, banka je pryč, takže 
všechna májá je pryč, ale pořád ještě máte 
peníze.

Potom ten druhý bod:
Když je tato sattvická mentální substan-

ce zasvěcená Pánu, je přeměněná v Krišna 
vědomí, stav neselhávajícího dobra nad 
třemi kvalitami hmotné přírody. Takže to, 
co tady vidíme, je přenos. 

Člověk se snaží převést mysl zaměstna-
nou v hmotných činnostech do duchov-
ních. To nemusí nutně znamenat změnu 
činnosti. To je také někdy mylně chápáno 
kvůli impersonální představě, že duchovní 
musí být opakem hmotného. Ale skutečně 
hmotný znamená nebýt schopný vnímat 
duchovno. To nejsou protikladné věci.

To znamená, že je to podobné jako noc, 
která je nedostatkem světla. Pokud je svět-
lo, noc není. Nejsou to dvě protikladné 
věci jako takové, jako dvě protisíly. Noc 
není nějakou silou, která bojuje s denní 
dobou a překrývá ji, ne. Prostě neexistuje, 
když je den. 

Takže pokud je zde duchovní vědomí, 
pak tam není májá, není tam nevědomost. 
Na titulní stranu našeho časopisu Návrat 
k Bohu jsme dali přesně stejnou věc: kriš-
na – súrja sama, májá haja andhakára. 
Krišna je slunce a světlo a májá je temnota. 
Takže kde je Krišna, tam není temnota. 
To je ta celá věc. V logu vidíte, že je tam 
temnota, ale Pán Čaitanja přináší světlo, 
a proto to může být oceněno.

Takže je to otázka přeměny. To je naše 
fi lozofi e, přeměna. To je parinámaváda, je 

přeměněná. Máte 
duchovní vědomí, 
ale protože je zne-
čištěné, přemění se 
v hmotné. Zatímco 
májávádí mají před-
stavu vivartaváda, 
což znamená, že je 
to jen iluze, že to 
neexistuje. 

Takže oni říkají, 
že mysl neexistuje, 
ale drží se představy, 
že Já jsem Bůh. To 
nedává smysl. Jde 
o to, abychom byli 
velmi opatrní a ne-
nechali se v tom 
chytit.

Třetí bod:
Abychom zasvětili 

mysl Pánu, musí-
me vést tok našich 
tužeb k Jeho lotoso-
vým nohám. Proto 
nepřipadá vůbec 
v úvahu ovládnutí 
mysli, upevnění 
mysli, uklidnění 
mysli bez nápravy 
touhy. Kvalita naší 
mysli je podřízena 
kvalitě naší touhy.

Takže jednoduše 
je to ta touha. A to 
je na tom to nejlepší – touha začíná u nás, 
vychází z duše. Takže pokud tam je athátó 
brahma džigjásá, potom se touha změní. 
Když se změní touha, změní se pak tok 
mysli.

Voda plyne a jde o to nasměrovat ji tam, 
kde bude užitečná. Ve městě je spousta 
vody, a pokud se pohybuje přirozeným to-
kem, každý z toho má prospěch. Pokud ne, 
tak přijde ta voda dolů pod horu a všichni 
ti lidé v těch luxusních domech budou ve 
zprávách. To je ten problém.

Oddaný (3): Říkám si, jestli mohou být 
činnosti mysli rozděleny na oblast Bhága-
vata, Paňčarátrika a védskou?

Mahárádža: V jednom smyslu může. Co 
se týče psychologické defi nice, možná ne-
použijete tyto termíny, ale podstata bude 
stejná.

Vaše Bhágavata je vaše čisté vědomí ne-
boli zaměření se na Pána ve své přirozené 
spontánní podobě přitažlivosti a lásky. 
Vaše Paňčarátrika bude znamenat, že mysl 
oceňuje, že Pán je ve středu všeho dění, 
ale protože to přirozeně neplyne tímto 
způsobem, přijímá, že musí být ovládnutá, 
a proto nasměrována výlučně k lotosovým 
nohám Pána. 

Védské znamená, že mysl může nebo 
nemusí přijímat, že Pán je Nejvyšší, ale je 
zde vyšší vedení, je zde lepší a horší, a co 
je lepší a co je horší, je defi nováno písmem, 
autoritou, ne spekulací. 

A protože autority tvrdí, že člověk musí 
jít dopředu a že se musí dobrovolně ovlá-
dat, aby mohl být lepším vládcem a po-
živatelem. Takže pokud někdo souhlasí 
s tím, že se bude ovládat, potom je v řádné 
podobě vědomí Krišny, přestože nemusí si 
být nutně vědom Krišny. 

Protože když k tomu přidáte vědomí 
Krišny, potom to je vaše daiví varnášrama, 
která technicky vzato, pokud je prováděna 
správně, je Paňčarátrou. Potom to z toho 
přirozeně, očištěním, začne růst k duchov-
nu, k Bhágavatě.

Skutečný účel védského je navrátit člově-
ka zpět do spojení s Pánem a osvobodit ho 
z hmotného vědomí. Bhágavata se netýká 
osvobození z hmotného vědomí, žádné 
tam není. V Paňčarátrice technicky je, ale 
je tam takové pohroužení ve službě Pánu, 
že ve skutečnosti nehraje žádnou důležitou 
úlohu. 

Pokud následujeme pravidla a jsme 
pohrouženi v tomto procesu, tak tam 

V mysli probíhá neustále vnitřní dialog
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v podstatě nic světského není. Ale védské 
znamená považovat světskost za skuteč-
nou realitu. 

Pokud jste pohroužení v kázání nebo 
v nějaké podobě naslouchání a opěvo-
vání nebo v uctívání Božstev nebo v ně-
čem, co se týče Božstev v chrámu, a jste 
naprosto spokojení, nemáte žádné jiné 
touhy, tak o vše mezi Bhágavatou a Paň-
čarátrikou je zcela postaráno. Nemusíte 
si dělat starosti. Člověk nemusí jít nikam 
dál, protože to vše je tím podstatným.

To znamená, že védské je odrazem 
přirozené podoby Bhágavaty v duchov-
ním světě. V tomto zrcadle je odraz 
kulturním odrazem. A základní body 
z Bhágavaty pak vyvstanou jako Paňča-
rátra. Paňčarátra jsou védská pravidla 
určená buď přímo nebo jako podpůrná 
pro uctívání Višnua. A pokud je to v šir-
ším rozsahu, pak zbytek toho nazýváme 
védskou kulturou. Také účel je stejný, ale 
jde jen o tyto různé úrovně. 

Takže védské může přivést člověka na 
osvobozenou úroveň a nasměrovat ho 
k Nejvyššímu Pánu, protože dosáhnout 
osvobození znamená, že musíš jít smě-

rem k Pánu. Paňčarátra se zaměří speci-
fi cky na Pána. Bhágavata potom rozvine 
tuto přirozenou spontánní lásku.

Oddaný (4): Pokud následujeme devět 
procesů čisté oddané služby, znamená to, 
že už nechceme poslouchat mysl.

Mahárádža: Už nechceme poslouchat 
mysl.

Oddaný (4): Nemáte čas.
Mahárádža: Nemáte čas.
Oddaný (4): Nemůžete se zaměstnat 

v ničem jiném.
Mahárádža: Takhle to je, ale problém 

je, že když to můžeš udělat, tak to je 
skvělé, ale to je to, o co se snažíme, to 
je druhé doporučení. První doporučení 
je čistá ryzí oddaná služba, která začíná 
v této nanosekundě. Pokud to nefunguje, 
tak přijmi to, co jsi právě řekl. Pokud to 
nefunguje, potom začni s védským pro-
cesem. To je to, co říká Krišna.

Realita je taková – potřebujete se ože-
nit nebo vdát, abyste mohli zpívat Hare 
Krišna? Ne. Potřebujete se oženit nebo 
vdát, abyste mohli uctívat Božstva? Ne. 

Tak když se lidé potřebují oženit či 
vdát, tak s čím to nakládáme? Oni se 

potřebují oženit a vdát, oni potřebují mít 
děti, oni chtějí mít svůj dům, oni chtějí 
mít peníze, oni potřebují prestiž. Lidé 
o to bojují. 

Je to, jako když se bude vybírat nový 
chrámový prezident v nějakém velkém 
chrámu, tak tam může být kolem toho 
hodně politiky. A proč to tak je? Kvůli 
těmto devíti procesům? Ne, kvůli tomu-
to čistému ryzímu světskému znečištění 
mysli. To je to, na co se musíme zaměřit.

Protože co se stane, na co Mahárádža 
poukazuje, že lidé budou popírat, že to 
existuje. Ó, já nebojuji. Já nedělám žád-
nou politiku. Já se jen snažím dělat svou 
službu, což je v jednom slova smyslu 
pravda, to je to vědomé úsilí. 

Ale podvědomé úsilí směřuje k ovládá-
ní a užívání si. Když já budu chrámovým 
prezidentem, tak já to tady ovládám, to 
znamená, že věci jdou tak, jak chci já, to 
znamená, že nic nebude rušit můj poži-
tek. To je podvědomé....

Pokračování příště

(přednáška z 12. února 2009, část 1) ❧

Duše je cestující v kočáře hmotného těla a inteligence je vozataj. Mysl představuje otěže 
a smysly jsou koně. Duše je tedy tím, kdo si užívá nebo trpí ve styku s myslí a smysly 

(Katha Upanišad 1.3.3-4)



Kadamba Kánana Svámí přednáška

číslo 3  ročník 17  NÁMA HATTA  11číslo 3  ročník 17  NÁMA HATTA  11

Musíme se vzdát všech ostatních 
věcí, ve které věříme. Musíme 
mít víru v Krišnu, gurua a jeho 

pokyny a odevzdat se tomu, co guru 
a Krišna říkají. Oni udělají ten zbytek. 
ahan tván sarva-pápébhjó mókšajišjámi 
má šučah – toto je Krišnova část. Krišna 
to udělá. 

Říká: „...Já tě oprostím od všech násled-
ků hříšného jednání.“ Takže tvoje nedo-
statky, naše nedostatky, jsou kvůli hříšným 
reakcím. Kvůli nim. Krišna nás od nich 
oprostí. Tak se nemusíme bát, to je Kriš-
nova část. On to říká, když my uděláme tu 
naši část. 

Takže my musíme udělat tu naši část, 
což znamená: sarva-dharmán paritjadžja... 
Vzdát se všech ostatních věcí, ke kterým 

jsme nějak připoutáni, ve které máme víru. 
Musíme se jen odevzdat Krišnovi. 

To je velice, velice těžké. Velice těžké, 
není to tak? Takže v našem procesu je 
něco víc, co to zaplní, usměrněné činnosti, 
které pomohou dojít do bodu sarva-dhar-
mán paritjadžja... 

Protože toho jen tak nemůžeš dosáh-
nout. Proto máme usměrněné činnosti 
chrámového uctívání, máme vaišnavskou 
etiketu. Máme mnoho dalších regulova-
ných činností, které nám pomáhají jít krok 
za krokem k tomuto plnému odevzdání. 
Ale i tak, musí to být toto, nic jiného. 

A dokud nebudete plně odevzdaní.... 
pak dobře, Krišna vám dá čas. Ale ta věc 
s časem se má tak: „Jsem čas, velký ničitel 
světů...“ (Bg 11.32) Takže kdo chce čas? 

Pokaždé, každým momentem, když se 
neodevzdáváš Krišnovi, Krišna ti dá čas. 
Ok. Vezmi si čas a běž za svými ostatními 
prioritami. A po čase bude zase všechno 

zničeno. 
A pak přijdeš k sobě. „Ok. 

Možná nyní jsem připraven 
se odevzdat. Ale, ne, ne. Já 
to nemohu udělat. Nemohu 
se odevzdat, chci, ale nemů-
žu! Neee!“ 

„Dobře,“ řekne Krišna, 
„žádný problém, vezmi si 
čas.“ A znovu: „Jsem čas, 
velký ničitel světů...“ 

Pokaždé, když se nechce-
me odevzdat, Krišna nám 
dá čas. 

Tak tedy hodně štěstí. 
„Jsem čas, velký ničitel svě-
tů...“ Není to tak? Takže kdo 
chce ještě dostat čas? 

Proto inteligentní oddaný 
řekne: „Ne, ne, ne, já nechci 
žádný čas, já to chci udělat 
hned, jen mi nedávej čas! Já 
se odevzdám hned!“ 

Tak to je. Konec konců, 
my se musíme odevzdat 
hned a důvěřovat Krišnovi. 
Krišna není velký zlý strašák. 
Není. „Jsem velký zlý stra-
šák! Musíš se Mi odevzdat!“ 
Krišna takový není. 

Krišna je hodný. Krišna 
nebude ztěžovat tvé ode-
vzdání se, On tvé odevzdání 

usnadní. Je citlivý. Stejně tak ti umožní 
odevzdat se kousek po kousku.

Tak se jen odevzdej Krišnovi, protože 
On ti umožní odevzdat se. Bude tě testovat. 
Budou nějaké obtíže. Během toho, co se 
budeš odevzdávat, budeš cítit trochu tlak. 
Ale On tě ochrání! Ochrání tě. Tomu mu-
síme porozumět. 

A když tomu zatím nerozumíš, vezmi si 
na to trochu času... „Jsem čas, velký ničitel 
světů...“ Vezmi si čas, vezmi. Krišna má 
všechen čas světa. 

Takže když chceš nějaký čas, On ti ho 
dá. Není třeba spěchat. Když potřebuješ 
trochu více času, než půjdeš zpět k Bohu, 
není problém ho mít. Tolik, kolik jen bu-
deš chtít. Krišna ho má nevyčerpatelnou 
zásobu a On ti ho dá. 

Dá ti nekonečně mnoho času....

z přednášky ze Šrímad Bhágavatamu, 
Rádhádéš, říjen 1998

www.kksvami.blogspot.cz ❧

KRIŠNA TI DÁ ČAS
sarva-dharmán paritjadžja 
mám ékam šaranam vradža... 
(Bg 18.66)

Krišna nás oprostí od hříšných reakcí

Musíme mít víru v Krišnu a gurua
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O DUCHOVNÍ REVOLUCIO DUCHOVNÍ REVOLUCI

ŠRÍLY PRABHUPÁDYŠRÍLY PRABHUPÁDY
2. díl
2. díl

Čaitanja Maháprabhu chtěl zpívá-
ní v každém městě a vesnici na 
světě. Ano, máme před sebou 
ještě dlouhou cestu. Pokud se 

však budeme věrně a inteligentně držet 
Prabhupádových instrukcí, uvidíme světo-
vé dějiny procházet ohromnými změnami, 
jaké si dnes dovede představit jen málokdo.

Uskutečnění kulturní revoluce pro zá-
chranu světa je nyní v rukou následovníků 
Šríly Prabhupády. Jedním ze znaků toho, 
že oddaný bere misi Šríly Prabhupády váž-
ně, je pocit účelu a naléhavosti. Uvědomu-
je si, jak mnoho věcí je třeba v zájmu šíření 
vědomí Krišny udělat, a pilně se věnuje 
nějaké činnosti napomáhající pokračování 
tohoto hnutí. Není lenochem.

Jak můžeme opravdového následovní-
ka Šríly Prabhupády poznat? Podle jeho 
vlastností. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí 
Th ákura se proslavil jako „Lví guru“ a Šríla 
Prabhupáda byl v kázání podobně dravý. 
Lvům se nerodí jehňátka. Svět je plný 
impersonalizmu, ateizmu, zkaženosti a ne-
poctivosti. 

Šríla Prabhupáda proti tomuto dare-
báctví bojoval celý život. Chceme-li být 
skutečně známí jako následovníci Šríly 
Prabhupády, musíme se dát dohromady 
a bojovat proti všem těmto nesmyslům.

Šríla Prabhupáda chtěl, aby jeho násle-
dovníci byli kazatelé. Kázání je a vždycky 
bude podstatou. Nejvyšší dokonalostí pro 
oddaného je zaměstnat se v činnostech po-
máhajících ostatním přijít ke Krišnovi. 

A jestliže se nesnažíme kázat, sklouzne-
me jen do frustrace a průměrnosti. Vzpo-
meňme si na ty slavné dny, kdy jsme se 
pramálo starali o své vlastní pohodlí a pro 
potěšení Šríly Prabhupády jsme dělali, co-
koli bylo zapotřebí. 

Ty dny nejsou strnulou minulostí, ale 
jsou tu právě teď! Existují ve slovech, jimiž 
nás vede náš duchovní učitel. Ty dny jsou 
dědickou duchovní výsadou každého, kdo 
o ni upřímně stojí. Ty dny se mohou stát 
těmito dny, pokud chceme, aby byly.

Není příliš těžké být si vědom Prabhu-
pády a mít jeho společnost. Není zapotřebí 
kvůli tomu přijímat nějaká zvláštní opat-
ření, nebo si lámat hlavu, jak to udělat. 
Musíme se jen vrhnout do kazatelského 
ohně. Neznamená to jen dát tu a tam pří-
ležitostně přednášku, ale být dnem i nocí 
ponořeni v myšlenkách, jak v rámci své 
kapacity pomáhat s pokračováním Prab-
hupádovy mise.

Musíme se pohroužit do kazatelských 
činností. Když s někým hovoříme o Kriš-
novi nebo se ho snažíme motivovat, aby 
si vzal knihu, modlíme se při tom: „Šrílo 
Prabhupádo, pomoz mi prosím tohoto 
člověka přesvědčit.“ Položí-li nám někdo 
otázku, nebo vyzývavě vyjádří pochybnos-
ti, vzpomeneme si, jak na takové dotazy 

Jestliže budou kazatelé v našem hnutí pro vědomí Krišny Jestliže budou kazatelé v našem hnutí pro vědomí Krišny 
upřímnými Krišnovými oddanými, bude Krišna vždy s nimiupřímnými Krišnovými oddanými, bude Krišna vždy s nimi

Toto je ta nejnapínavější 
doba v historii. Máme 
největší štěstí, že jsme 
dostali možnost zúčastnit 
se duchovní revoluce Pána 
Čaitanji a Šríly Prabhupády. 
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odpovídal Prabhupáda. Jsme-li sváděni 
májou, řekneme „Ne,“ protože víme, že 
by to netěšilo Prabhupádu a bránilo by to 
našemu plnému pohlcení službou. Když 
při kázání čelíme nevyhnutelným potížím, 
připomeneme si, jak Prabhupáda sná-
šel veškeré nesnáze, trpělivě překonával 
všechny překážky a nevyrušen pokračoval 
v ražení cesty pro své hnutí.

Další známkou toho, že jsme si vědomi 
Prabhupády, je nabízení veškerého našeho 
úspěchu zpátky jemu. Díky jeho milosti 
jsme tím, čím jsme, a nemáme žádné vlast-
ní schopnosti. Veškeré vedení, inspirace 
a požehnání přichází od něj. Šrílu Prabhu-
pádu poslal Pán Čaitanja, aby naplnil Jeho 
poslání, kterým je rozšíření vědomí Krišny 
po celém světě. 

Není pochyb, že se toto hnutí stane pro-
minentním a povede svět, neboť taková 
je touha Pána Čaitanji a Šríly Prabhupády. 
Toto hnutí je předurčeno k senzačnímu 
úspěchu, a dojde k tomu, až všichni jasně 
pochopíme, že to bylo, je a bude Prabhu-
pádovo hnutí. Všechno patří Prabhupá-
dovi; naše není nic. Jsme naprosto a vždy 
jeho služebníky. Nemáme mnoho hnutí 
s mnoha vůdci, ale jen jediné hnutí s jedi-
ným vůdcem.

Uvnitř tohoto hnutí může být množství 
oddělení s jejich příslušnými vedoucími, 
ale celkový vedoucí je jeden. Naše mise 
je jen jediná – společně sloužit misi Prab-
hupády. Snažme se být velkými služeb-
níky našeho velkého duchovního mistra 
a sloužit také jeho služebníkům – to je 
vaišnavská fi lozofi e. Ačkoli Prabhupádu 
následujeme pod vedením jeho různých 
žáků, mezi žáky těchto různých guruů by 
neměl být velký rozdíl. Všichni jsme členy 
Prabhupádovy rodiny.

ISKCON se neliší od Šríly Prabhupády – 
je to „mé tělo“, řekl. Mějme stále na paměti, 
jak moc Šríla Prabhupáda toužil, aby toto 
hnutí bylo úspěšné. V ISKCONu byly, jsou 
a budou rozpory, zvláště když tu Prabhu-
páda osobně není, aby nás pokáral a udržel 
v pořádku. 

Občas máme sklon zapomínat, co přes-
ně Šríla Prabhupáda chtěl, abychom dělali, 
a někdy je život v ISKCONu zbytečně 
příliš obtížný. Když však navzdory všem 
vzestupům a pádům nezapomínáme, že 
Šríla Prabhupáda ISKCON považuje za 
neodlišný od sebe sama, pak víme, že mu 
máme dále sloužit a spolupracovat v rámci 
tohoto hnutí, a tím se snažit zajistit jeho 
velký úspěch.

Myslíme-li to se službou vážně, Prabhu-
páda a Krišna nás jistě povedou. Šríla 
Prabhupáda je s námi stále v podobě svých 
knih a pokynů. Následujeme-li je bez od-
chýlení, nikdy od něj nebudeme odděleni. 
Získáme požehnání Šríly Prabhupády 
a celé parampary. Máme-li za sebou sílu 

Krišny, Prabhupády 
a předchozích áčárjů, 
pak nezdar nepřichází 
v úvahu. Jestliže zůsta-
neme upřímní, je jistě 
pouhou otázkou času, 
než se naše společné 
úsilí setká s úspěchem.

Musíme však zůstat 
trpěliví a neočekávat, 
že se všechno stane na-
jednou. Toto jsou prů-
kopnické a formativní 
časy. Roky následující 
po fyzickém odchodu 
Šríly Prabhupády jsou 
pro hnutí vědomí Krišny 
testovací půdou. Bu-
doucnost tohoto hnutí 
bude utvářena podle 
toho, jak první generace následovníků Šrí-
ly Prabhupády chápou a uvádějí do praxe 
jeho instrukce.

Chybný výklad může zapříčinit zmatek. 
Příkladem toho je křesťanství, jehož první 
stoupenci byli vegetariány a věřili v rein-
karnaci. Později byly tyto principy v hlav-
ním proudu křesťanství zavrženy, což způ-
sobilo jeho do značné míry přetrvávající 
odklon od skutečných Kristových postojů.

Je proto povinností stoupenců Šríly 
Prabhupády důkladně porozumět podstatě 
jeho učení a nespekulovat, ani se od něj 
žádným způsobem neodchylovat. Je snad-
né to pochopit: pokud racionalizujeme, 
minimalizujeme nebo prostě neposlou-
cháme pokyny Šríly Prabhupády, budeme 
chřadnout a zemřeme.

Třebaže je tato guru-parampará pod 
ochranou Krišny (Šríla Bhaktisiddhánta 
Sarasvatí Th ákura řekl, že Bhaktivinódova 
linie nebude nikdy přerušena), dovolíme-
li vstoupit máje, bude to brzdit přirozený 
rozvoj mise. Musíme být tedy opatrní.

Zároveň bychom se neměli nechat 
udolat nevyhnutelnými problémy, jimž 
ISKCON čelí. Sám Šríla Prabhupáda jako 
kapitán lodi jménem ISKCON přestál 
mnoho bouří a vždy udržoval rovnováhu 
pomocí pevné důvěry v Krišnovu ochranu. 
Možná, že naše dnešní problémy nejsou 
větší než ty tehdejší, ale vinou absence 
našeho plného vědomí Krišny jsme méně 
schopni je překonat.

Ať jsou již potíže a jejich příčiny jaké-
koli, praví následovníci Šríly Prabhupády 
by vždy měli zůstat spojeni s jeho misí 
a v jejím rámci pokračovat v práci jako 
obětaví služebníci. Měli by se ustavičně 
snažit o udržování a zlepšování standardů. 
Odejít pryč nepomůže. Zkouškou pravého 
žáka je nést břemeno lásky, které obdržel 
od gurua. Pro následovníky Šríly Prabhu-
pády to znamená pokračovat v kazatelské 
práci v rámci organizace, kterou on uvedl 

do chodu. Ostatní si mohou vymýšlet své 
„vlastní“ programy, ale opravdový žák se 
drží služby stanovené guruem. Je povin-
ností všech žákovských potomků Šríly 
Prabhupády, alespoň dokud je to pro ně 
fyzicky možné, pracovat dle své kapacity 
v ISKCONu na vysvobození podmíněných 
duší.

Vytrvejme ve své službě, aniž by nás 
pohltily problémy v naší společnosti, 
a vždy se při tom spoléhejme na Krišnovo 
požehnání. Pokud jednoduše kráčíme ve 
stopách Šríly Prabhupády, veškerý úspěch 
je zaručen.

„Jestliže budou kazatelé v našem hnutí 
pro vědomí Krišny upřímnými Krišno-
vými oddanými, bude Krišna vždy s nimi, 
neboť On je ke všem svým oddaným 
velice laskavý a příznivě nakloněný. Tak 
jako Ardžuna s Krišnou byli vítězi bitvy 
na Kurukšétře, ukáže se stejně vítězným 
jistě i toto hnutí pro vědomí Krišny, pokud 
však zůstaneme upřímnými oddanými 
Pána a budeme Mu sloužit v souladu s ra-
dami předchůdců (šesti Gósvámích a dal-
ších Pánových oddaných). 

Jak prohlásil Naróttama dása Th áku-
ra: tándéra čarana sévi bhakta-sané vása, 
džanamé džanamé haja éi abhiláša. Od-
daní vědomí si Krišny musejí vždy toužit 
zůstat ve společnosti oddaných. Bhakta-
sané vása: nemohou odejít mimo společ-
nost či hnutí pro vědomí Krišny. Musíme 
se uvnitř této společnosti snažit sloužit 
předchůdcům kázáním učení Čaitanji Ma-
háprabhua a šířením Jeho jména a slávy po 
celém světě. 

Když o to v rámci této společnosti bu-
deme usilovat, úspěšně se to podaří. Jistě 
nelze předem usuzovat, jak se to stane ve 
světském smyslu. Bez pochyby k tomu 
však milostí Krišny dojde.“ (Čaitanja čari-
támrita, Madhja-lílá 4.79, význam)

z knihy Mé vzpomínky na Šrílu Prabhupádu ❧

Pokud jednoduše kráčíme ve stopách Šríly 
Prabhupády, veškerý úspěch je zaručen
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Důkladně a poctivě si všimněte těch 
hrudek a žmolků, vlastně tam mo-
hou být i pořádně velké hroudy.

S největší pravděpodobností viníme 
někoho za něco, co se nám v životě stalo – 
nebo nestalo.

Zjistíte, že tato hra na obviňování, tak 
populární, i když neuspokojující, zatvrzuje 
krajinu srdeční. A svalování viny na druhé 
se nám stejným způsobem vymstí. Tyto 
jako kámen tvrdé hrudky v srdci ovlivňují 
nejen náš hmotný život, ale rovněž náš du-
chovní pokrok.

Kupodivu dokonce i oddaní, i když to 
není snadné přiznat, v skrytu srdce míří 
svá obvinění na Krišnu.

„Proč dovolil, aby se mi to stalo? Proč 
mě nenechal, abych to či ono měl?“ Někdy 
jsme ještě přímější a vyčítáme Mu (oddaně, 
samozřejmě): „Proč mi to udělal?“

Démoni obviňují Krišnu přímo zlomysl-
ně. Jen si vzpomeňte například na Šišupálu 
a Dantavakru, kteří podle slov Nárady 

Muniho už jako kojenci proklínali Krišnu, 
dokonce ještě dříve, než uměli mluvit.

A jak rostli, zvětšovala se i nenávistnost 
jejich obvinění vůči Němu. Šišupála se 
obzvlášť rozohnil poté, co Krišna unesl 
Rukminí z jeho svatebního obřadu, a spílal 
Krišnovi za to, že Jeho činnosti působí ve 
společnosti obrovský zmatek. Svou posled-
ní výtku dovršil, když prohlásil, že Krišna 
je podřadný, po odpadcích slídící pták, 
vrána.

Dantavakrovo šílenství vyvrcholilo poté, 
co Krišna zabil jeho přítele Šálvu.

„Krišno, jsi můj bratranec a neměl bych 
Tě zabít. Ale zabil jsi mého přítele Šálvu, 
a proto teď, protože vždy splácím dluhy 
svým přátelům, musím zabít já Tebe, vřed 
je potřeba vyříznout.“

Naše vlastní obvinění vůči Krišnovi, za-
střená a ne démonská, vycházejí většinou 
z hmotného zklamání a pocitu marnosti 
v bhakti. 

Možná, že v nás neustále zůstává trochu 
pocit, že s našimi hmotnými touhami 
a představami není naloženo (Krišnou) 
způsobem, který považujeme za nejlepší. 

A nebo jsme zmatení tím, že navzdory 
naší „nezpochybnitelné dobrotě“ nám 
přesto do cesty stále přicházejí špatné věci. 

„Jsme oddaní – proč nám hmotná příroda 
ukazuje svou krutou tvář (a proč to Krišna 
dovolí)?“

A zvláště: „Po veškeré té službě, kterou 
jsem se snažil pro Krišnu vykonat, proč 
mě oddaní nechápou (a proč to Krišna 
dovolí)?“

Obviňování Krišny nám přivodí sr-
deční kameny, které brání proudění naší 
bhakti. Naše zpívání a praktická služba 
začne být postupně problematická, ško-
brtá nebo dokonce pohasíná, ale my 
nevíme proč.

Opravdu si Krišna zaslouží naše vý-
čitky?

„Jsem zcela ovládaný svými oddanými. 
Nejsem v žádném případě nezávislý. 
Jelikož jsou Moji oddaní prosti veške-
rých hmotných tužeb, sídlím výhradně 
v jejich srdcích. Nejen Můj oddaný, ale 
i oddaní Mého oddaného jsou Mi velice 
drazí.“ (Šrímad Bhágavatam 9.4.63)

Zapomněl Krišna na svého oddaného 
nebo mu ublížil? Slibte mi dnes, že bu-

dete ve svém srdci bhakti pátrat po tako-
vých názorech a odstraníte je. 

Bez těchto kamenů půjde náš duchovní 
život mnohem lépe, když už dokonce ani 
podvědomě či nepřímo nebudeme Krišnu 
obviňovat z nedokonalosti.

„Ó nejlepší z bráhmanů, bez světců, pro 
něž jsem jediným cílem, ani nechci vy-
chutnávat svou transcendentální blaženost 
a svrchované bohatství.“ (Šrímad Bhágava-
tam 9.4.64)

Rozpusťte ty hroudy, které vám zanášejí 
srdce, tím, že vyškrtnete Krišnu ze sezna-
mu těch, kterým něco vyčítáme. 

A nezáleží na tom, jestli úplně nechápete, 
proč se na vás v minulosti, nebo dokonce 
i teď, zaměřily určité výzvy. 

Ačkoliv možná nikdy zcela nepocho-
píme veškerá proč a pročež obtížných 
období v našem životě, přesto – v zimě, na 
jaře, v létě a na podzim – chceme, aby naše 
služba Krišnovi kráčela dál a tančila, zba-
vená všech překážek na cestě bhakti. ❧

Sáhněte si hluboko do svého 
nitra, prohledávejte to tam 
a zkoumejte. Jaké to je na 
omak, jaký to je pocit?

JAK VYČISTITJAK VYČISTIT 

ZANESENÉ SRDCEZANESENÉ SRDCE??
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Ratha játrá
Ovocný trh, Praha 1 od 12:00 do 20:00 hodinOvoOvo

Průvod s ozdobeným Průvod s ozdobeným 
staroindickým vozem centrem Prahy staroindickým vozem centrem Prahy 

◆ chrámový tanec Bhárata Nátjam ◆ chrámový tanec Bhárata Nátjam 
◆ meditační hudba ◆ zpívání manter◆ meditační hudba ◆ zpívání manter
◆ vegetariánské občerstvení zdarma ◆ vegetariánské občerstvení zdarma 

◆ butik s oblečením a dárkovým ◆ butik s oblečením a dárkovým 
zbožím z Indie ◆ módní přehlídka zbožím z Indie ◆ módní přehlídka 

◆ výstava dávné indické kultury ◆ výstava dávné indické kultury 
a fi lozofi e ◆ stánky s exotickými a fi lozofi e ◆ stánky s exotickými 

pochoutkami a výrobky z ekofarmy pochoutkami a výrobky z ekofarmy 
Krišnův dvůr ◆ program a soutěže Krišnův dvůr ◆ program a soutěže 
pro děti ◆ indický svatební obřadpro děti ◆ indický svatební obřad
www.rathayatra.czwww.rathayatra.cz

zakladatel-áčárja Šrí Šrímad zakladatel-áčárja Šrí Šrímad 
A. Č. Bhaktivédánta Svámí PrabhupádaA. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda

VSTUP ZDARMAVSTUP ZDARMA
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Ani fakt, že se k nám jako další poutník 
přidala Induprabha, člověka v tomhle 
smyslu neuklidní, protože navzdory 
svému věku je víc fi t než my dvě dohro-

mady, což nám v Indii prakticky předvedla – In-
duprabha je prostě na úrovni věčně mladé, svěží 
a pozitivní duše! Nicméně vnitrostátní letenky 
i vlakové jízdenky už byly nakoupené, tak nebylo 
co řešit, prostě jedeme, a snad nám Nejvyšší Pán 
zachová zdraví a nadšení! 

Po rozjímavém klidném rozjezdu v Džagannáth 
Purí jsme zamířily na jih, příjemnou osmihodino-
vou cestou vlakem do Višákhapatnam. Višákha-
patnam je rušné přímořské letovisko, při srovnání 
s Džagannáth Purí mnohem větší a na první po-
hled poněkud méně duchovní. O Višákhapatnam 
je zmínka v Rámájáně a Mahábháratě, Pán Ráma 
v této oblasti zformoval svou armádu opic. 

Místním nejvýznamnějším duchovním cílem 
je Sinháčalam – prastarý chrám Varáha Lakšmí 
Nrisinhy v kopcích nedaleko za městem, údajně 
druhý nejbohatší chrám v Indii hned po chrámu 
Tirupati Báládžího. 

To byla tedy naše první destinace a musím říct, 
že toto svaté místo na mě udělalo obrovský dojem. 
Pán Nrisinhadév – Varáha Nrisinha – je tu v tak 

rozzuřené náladě, že Božstvo je celý rok pokryto 
silnou vrstvou santálu a odkrývá se jen jednou za 
rok – na 12 hodin během dne Akšaja Tritíjá. 

Navzdory této ugra náladě jsem se v chrámu 
cítila opravdu velmi pokojně, celá atmosféra byla 
neuvěřitelně soustředěná, staletí pozorného uctí-
vání vyzařovala z prastarých překrásně tesaných 
kamenných sloupů, púdžárí byli velmi přátelští 
a zahrnuli nás spoustou mahá prasádam. 

Náš taxikář, který nás celý den vozil, nám na-
bízel nejrůznější turistické destinace jako akvári-
um, různé přímořské parky a podobně, nicméně 
vždycky jsme mu zkazily radost našimi devocio-

Když jsme se krátce před odjezdem 
do Indie s Vrindávan Prijou dívaly 
na náš itinerář, říkaly jsme si – to 
jsme možná trochu přehnaly! Během 
pěti týdnů zvládnout týdenní 
retreat v Džagannáth Purí, potom 
prosvištět pár set kilometrů jižní 
Indií a ještě na skok stihnout 
i Vrindávan a Májápur, aspoň na pár 
dní...vražedné tempo!

Šrí Nrisinhadéva v Ahóbilam

Jeskynní chrám v Undávallí
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nálními požadavky – chceme navštívit jen 
chrámy a svatá místa! Tudíž kromě stěžej-
ního Sinháčalam jsme ještě složily uctivé 
poklony Pánu Šivovi v místním krásném 
malém chrámu. Inu, do jednoho parku 
jsme se tedy nakonec zavést nechaly – na 
vrchol kopce Kailášgiri, jehož dominantou 
jsou obrovské sedící podoby Pána Šivy 
a Párvatí – přesný rozměr neznám, ale od-
hadem tak deset metrů. 

Procházka s džapou v příjemném parku 
chránícím nás před žhnoucím sluncem 
byla příjemným zpestřením... a zanedlou-
ho jsme se ještě jely osvěžit do oceánu. 
Poblíž mořského pobřeží se ve Višá-
khapatnam nachází ISKCONský chrám 
s překrásnými Božstvy Rádhá Dámódara, 
Džagannátha Baladéva Subhadry a Lakšmí 
Nrisinhou. 

Je tu také veliká góšálá s překrásnými 
kravičkami. Místní oddaní nás moc pěkně 
pohostili a nakrmili jak jinak než úžasně 
pálivým prasádam.

ISKCON ve Višákhapatnam plánuje vý-
stavbu obrovského chrámu – projekt je to 
vskutku odvážný a částky na jeho výstavbu 
jsou astronomické – což je jev v Indii zcela 
běžný. Konkrétně tento projekt má rozpo-
čet kolem 10 miliónů dolarů. 

V plánu je multimediální divadlo, véd-
ské planetárium, škola, podvodní meditač-
ní síň, naturopatická nemocnice... prostě 
zní to pěkně. 

Večer jsme se setkaly s Kášjou prabhuem 
a jeho ženou Mékhalou, kteří přicestovali 
z Májápuru, a v tu chvíli byla naše jihoin-
dická poutní skupinka kompletní.  

Z Višákhapatnam jsme časným ranním 
vlakem vyrazili do Vidžajavády. Vlaky 
a autobusy se nám prakticky staly druhým 
domovem, a ve skutečnosti dost komfort-
ním, při těch dlouhých přesunech jsme 
se naučili dostatečně odpočívat, což bylo 
v našem dost nabitém poutním programu 
zásadní.

Ubytovali jsme se v ISKCONském chrá-
mu na kraji Vidžajavády. Chrám je vlastně 
ve stádiu výstavby, plánuje se tu vybudovat 
středisko pro vzdělávání a výcvik kazatelů. 
Ubytování bylo velmi skromné, mimo jiné 
jsme se o pokoj dělili s mnoha tisíci mra-
venci, které jsme si potom nevěda vozili 
v kufrech s sebou ještě pěkných pár set 
kilometrů. 

Pro mě osobně to bylo jedno z největ-
ších dramat v celé letošní Indii – začalo 
to tím, že mravenci napadli všechny naše 
drahocenné mahá Džagannáthovy jazyky! 
Asi hodinu jsme je z nich vyklepávaly na 
lavičce před chrámem. No představte si, že 
jste mravenec a zabydleli jste se v takové 
mahá sladkosti – chtělo by se vám ven? 
Ale dost už o mravencích! 

Oddaní byli velmi pohostinní a milí, 
třebaže zdaleka ne všichni uměli ang-
licky. Úžasně nás krmili lahodným pra-
sádam – úžasně pálivým, ale opravdu 
výtečným! A Božstva Rádhá Šjámasundar 
jsou opravdu překrásná! Upřímně řečeno, 
ISKCONská Božstva jsou prostě vždycky 
nejkrásnější!

Odpoledne po příjezdu jsme šli navštívit 
nedaleký jeskynní chrám v Undávallí, do-
vedla nás k němu jedna starší oddaná, tak-
řka romantickou procházkou mezi políčky 
a palmami pod klesajícím subtropickým 
slunkem 

Tento chrám ze čtvrtého století je vyte-
saný v pískovcové skále a sídlí zde impo-
zantní šestimetrové Božstvo Pána Višnua 
ležícího na Anantašéšovi. Bylo to opravdu 
působivé započetí našeho vidžajavádského 
pobytu.

Následující den jsme se vydali do Man-
galagiri – na horu, na které sídlí další 
Božstvo Pána Nrisinhadéva – Pánákala 
Nrisinha. Toto Božstvo je vskutku pozoru-
hodné – v jeskyni vidíte pouze hlavu Pána 
se široce otevřenými ústy a každý poutník 
Mu může prostřednictvím púdžárího 

nabídnout nápoj z ghuru a černého pepře. 
Polovinu nápoje nalil púdžárí Pánovi pří-
mo do úst, druhou polovinu jsme dostali 
jako mahá prasádam. Každý jsme tak při-
jali bezmála půl litru lahodného osvěžují-
cího mahá nápoje. 

Na úpatí hory Mangalagiri je chrám 
Lakšmí Nrisinhy, jehož základní kámen 
položil Mahárádža Judhištira. Dostali jsme 
od oddaných tip, že tam v poledne slouží 
všem poutníkům Nrisinhadévovo mahá 
prasádam, tak jsme toho využili. Inu, po 
tomto prasádam jsme se cítili jako oprav-
doví Indové, kteří prošli zkouškou čili! 
Džaj Nrisinhadév!

Chutě velkého množství chodů byly 
opravdu nektarové, jen někdy ten čiliový 
obal byl na nás ze Západu trochu moc... 

Pobyt ve Vidžajavádě jsme s Vrindávan 
Prijou zakončily úžasnou koupelí v po-
svátné řece Krišná nedaleko ISKCONské-
ho chrámu – což byl vskutku výjimečný 
povznášející zážitek – neuvěřitelně čistá 
a příjemná svatá voda...  

Od Nrisinhadéva k Nrisinhadévovi, ne-
boli naším dalším cílem nebylo nic jiného 
než Ahóbilam! 

ahó vírjan ahó šaurjam 
ahó báhu parákramah

narasinhan paran daivam
ahó bilam ahó balam

„Ó mocný! Ó hrdinský! Ó nejvlivnější! 
Sláva této jeskyni! Sláva Tvé síle, Nrisinho, 
největší ze všech bohů.“

Po celonoční cestě vlakem a asi hodi-
novém poskakování na rikše v chladné 
brahma muhúrtě jsme dorazili do Dol-

Pán Šiva a jeho žena Párvatí na vrcholu Kailášgiri

Góšálá ve VidžajaváděGóšálá ve Vidžajavádě
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ního Ahóbilam a ubytovali se v klidném 
čistém ášramu, který si oblíbily legrační 
opice s vysokým čelem a vlásky s pěšinkou 
uprostřed. Hned poté, co jsme se ubyto-
vali, se před našimi dveřmi objevil místní 
průvodce, jestli prý bychom ho náhodou 
nepotřebovali. 

No výborně, toho jsme přesně potřebo-
vali! Na tomto duchovně nabitém místě 
jsme měli pobýt necelé čtyři dny, což bylo 
na naše tempo opravdu dlouho. V Ahó-
bilam jsou po kopcích a údolích rozesety 
chrámy Pána Nrisinhadéva – celkem 9 
chrámů s prastarými nebo dokonce samo-
zjevenými Božstvy – Bhárgava, Jógánanda, 
Čatravata, Ahóbila, Džvála, Varáha, Maló-
la, Pávana a Karaňdža Nrisinhou. 

Těchto devět podob Pána se také nazývá 
Nava Graha Nrisinha, jelikož devět planet 
získalo svou moc a vliv poté, co uctívalo 
tyto podoby Pána. Jednoduchá rada – aby 
se oddaný vymanil z vlivu těchto planet, 
měl by uctívat Pána Nrisinhadéva!

Další den ráno jsme se tedy s naším 
průvodcem vydali na první část dvou-
denní výpravy za milostí Pána Nrisinha-
déva. Rikšou jsme vystoupali do Horního 
Ahóbilam a odtamtud už jsme šli pěšky. 
Příjemnou džunglí, po pěšinkách, přes 
potoky, kolem vodopádků, po schodech 
a přes mostky. 

Navštívili jsme pět chrámů a absolvovali 
asi hodinový extatický, ale značně náročný 
strmý skalnatý výstup na Ugra Stambhu 

– sloup v Hiranjakašipuově paláci, ze kte-
rého vyskočil Pán Nrisinhadév! Vskutku 
výjimečné místo, s výjimečným pocitem 

štěstí poté, co se ocitnete na jeho vrcholu 
a pod vámi se otevře překrásný výhled na 
zelené kopce Ahóbilam.

Náš průvodce se s námi asi trochu nu-
dil – ač šel zcela bos, byl vždycky pěkný 
kus před námi a vždycky se jen otočil, kde 
jako že má tu svou pomalou skupinku. 
Když byla jeho nuda neúnosná, pustil si 
v mobilu devocionální bhadžany. Kromě 
pěti Nrisinhadévových chrámů jsme ten 
den navštívili i školu, kde se učil Prahlád 
Mahárádž a místní púdžárí nám ukázal 
i písemná cvičení Prahláda Mahárádže 
vyrytá do skály! 

Následujícího dne jsme se vypravili do 
zbývajících chrámů, blíže Dolnímu Ahóbi-
lam. Tentokrát jsme jezdili džípem, jelikož 
cesta byla opravdu krkolomná a jednotlivé 
chrámy byly od sebe značně vzdálené. 

Pamětníci si ještě vybaví doby, kdy jste 
se opravdu museli v Ahóbilam prodírat 
neprostupnou džunglí, nicméně doba po-
kročila, takže dnes už se dostanete všude 
víceméně bez obtíží – nejsou tu sice ještě 
asfaltky, ale prašná cesta plná výmolů, pě-
šinky pro chodce a pár schodů jsou oproti 
minulosti poutnickým luxusem. 

A že poutníků jsme potkali docela dost 
– především v chrámu Pávana Nrisinhy, 
který je považován za nejmilostivější ze 
všech podob Pána zde. K Němu se sjížděly 
celé rodiny a početné skupiny poutníků na 
korbách náklaďáků, kde také bydleli, vařili, 
prostě několik dní žili.

Poté, co jsme se takto během dvou dnů 
poklonili všem devíti Pánům, jsme se 
cítili opravdu očištěni a spokojeni v srdci. 

Daršan Božstev Pána Nrisinhadéva v Ahó-
bilam je opravdu působivý, není to prostě 
jen tak ledasjaké místo, ale je to místo, kde 
se skutečně zjevil náš drahý překrásný Pán 
Nrisinhadév, a na které během tisíciletí 
putovala spousta svatých osob, včetně sa-
motného Pána Čaitanji Maháprabhua.

Hlavních Božstev Pána Nrisinhadéva 
je v Ahóbilam ve skutečnosti deset. Tím 
desátým je Lakšmí Nrisinha neboli Prahlá-
da Varada Nrisinhadév – ten, jenž žehná 
Prahládovi. Pán zde sídlí v rozlehlém 
chrámovém komplexu, bohatě zdobeném, 
v kameni jsou zde zachyceny mnohé zába-
vy Nejvyššího Pána v Jeho nespočetných 
inkarnacích. 

Tento chrám se nachází přímo v Dolním 
Ahóbilam, čili se pro nás stal nejpřístup-
nějším – v těch pár dnech našeho pobytu 
v Ahóbilam jsme se chodili k Lakšmí Nri-
sinhadévovi modlit každý den.

Ke každému Božstvu v Ahóbilam se 
váže spousta příběhů, každé z Nich je zcela 
výjimečné a speciální, nicméně vyprávět 
o tomto všem by přesahovalo rozsah této 
stručné reportáže. Spokojme se proto nyní 
pouze s touto ochutnávkou.

Sinháčalam dhám kí džaj!
Mangala giri dhám kí džaj!
Ahóbilam dhám kí džaj! 

Pokračování příště... ❧

Toto je místo, kde byl palác 
Hiranyakašipua. Zde jsou také vidět jeho 

zbytky. Ugra Stambha je zbytek pilíře, 
ze kterého vystoupil Šrí Nrsimhadéva

Od Nrisinhadéva k NrisinhadévoviOd Nrisinhadéva k Nrisinhadévovi
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Ještě probíhají poslední úpravy, ale 
všichni už očekávají Prabhupádův 
přílet na letiště. Oddaní zůstávají 
celou noc vzhůru a krájí zeleninu, ale 

nikdo si nestěžuje, protože Džajánanda byl 
vzhůru každou noc po několik posledních 
dní. Kdykoliv se vrací do chrámu, přináší 
velké dary ovoce a zeleniny od svých přátel 
z trhu. Má s nimi tak dobré vztahy, že mu 
nabízejí své zboží zdarma. „Podívej, tohle 
už se večer nebude moci prodávat, můžeš 
si to klidně vzít. Tady ti to přihodíme.“

Jakmile má chvilku času, Džajánanda 
uvaří něco zvláštního a přinese to trhov-
cům na oplátku za jejich službu Pánu 
Džagannáthovi. Takto může sanfranciský 
chrám pořádat Ratha játru téměř zcela jen 
na základě příspěvků a darů.

Trai dása: Všichni jsme spali na podlaze 
na chodbě u předního vchodu do chrámu. 

Pamatuji si, že Džajánanda přišel kolem 
půlnoci, lehl si na podlahu a za tři hodiny 
zase vyskočil. Byl jsem tak unavený, že jen 
pomyšlení na vstávání byl boj. 

Byl neuvěřitelně silný, neustále nadšený, 
nikdy na mentální úrovni. Já jsem byl ne-
ustále na mentální úrovni – co mám dělat, 
jak to mám dělat? Byl neustále nadšený 
do jakékoliv služby a pouštěl se do ní bez 
váhání a bez sebemenšího náznaku faleš-
ného ega.

Karandhara: Každým rokem se festival 
zvětšoval, úsilí bylo větší, výdaje vyšší, 
davy početnější a Džajánandova úloha 
rovněž rostla.

Přijížděl jsem z L.A. jako host a neměl 
jsem toho moc na práci, ale na základě 
svých předešlých setkání s Džajánandou 
jsem toužil dělat s ním nějakou službu. 
Nezáleželo mi na tom, co to bude – jestli 
pojedeme za „banánovým králem“ Louiem 
požádat, aby nám daroval banány nebo 
jestli pojedeme do doků sehnat nějaký 
provaz – to byly praktické věci, které Dža-
jánanda zařizoval.

Příležitosti vykonat nějakou malou, ale 
velmi nezbytnou službu byly jeho život. 
A sám si zařizoval, aby takové věci zaři-
zoval neustále, od chvíle, kdy ráno vstal, 
dokud se v noci konečně neuložil k odpo-
činku. Byl plně zaměstnaný.

V sobotu, den před festivalem, jsme byli 
celý den venku. Bylo třeba řešit spoustu 
naléhavých záležitostí – detailů na posled-
ní chvíli – zabralo nám to celý den. Bylo 
už pozdě v noci, kolem půlnoci, když jsme 
se konečně vrátili do chrámu. Samozřej-
mě, že ráno všichni museli brzy vstávat. 
Chrám byl úplně plný; na festival přijeli 
oddaní odevšad a od stěny ke stěně byla 
naskládána odpočívající těla. Po špičkách 
jsme kolem nich chodili, až Džajánanda 
konečně našel kousek místa v maličké 
místnosti někde nahoře.

Vybalil jsem si spacák a uložil jsem se 
ke spaní. Džajánanda si rozložil spacák, 
ale pak ihned vstal a už vycházel ze dveří. 
Řekl jsem si: Džajánanda někam jde, asi 
má ještě nějakou pochůzku.

Tak jsem se ho zeptal: „Džajánando, 
kam jdeš?“

Odpověděl: „Budu za minutku zpátky.“
„Ale kam jdeš? Musíš si taky odpoči-

nout.“
„Ještě jsem nedokončil svoje kola,“ od-

pověděl stydlivě a zdráhal se o tom vůbec 
mluvit.

„Podívej, Džajánando,“ řekl jsem, „zapo-
meň na svoje kola. Čas a místo. Musíš si 
odpočinout. Tak kola můžou počkat.“

A on řekl omluvně, jako by mu bylo líto, 
že mi nemůže vyhovět a že mi působí ne-
příjemnost tím, že jsem kvůli tomu vzhů-
ru: „No, já jsem vždycky dokončil svoje 
kola. Myslím, že bych je měl dokončit. 
Bude to jen několik minut.“

Jak přijíždělo na adresu Valencia Street 
455 více oddaných, vzrušení narůstalo. 
Společnost slavných vaišnavů, kteří zasvě-
tili své životy šíření slávy svatého jména 
Pána, je sama o sobě extází – co teprve 
tažení vozu Pána Džagannátha parkem 
Golden Gate, blažený zpěv a tanec před 
Šrílou Prabhupádou. Novým oddaným 
připadali starší vaišnavové jako polobozi, 
kteří sestoupili z nebeských planet.

Když šlo o sankírtan, Višnudžana Mahá-
rádža byl jako generál plánující svou stra-
tegii. Nechal Kéšavu, aby určil kírtanovou 
skupinu z každého chrámu pro zpívání 
v různých částech města. Na velké fi nále 
se pak všechny kírtanové skupiny spojí na 
náměstí Sjednocení k velkému mahá san-
kírtanovému fantastickému dílu. A jako 

ODDANÍ JSOU PŘEŠŤASTNÍ, KDYŽ SE 
DOZVĚDÍ, ŽE PRABHUPÁDA BRZY 
PŘIJEDE. KDYŽ DŽAJÁNANDA U VOZU 
ZASLECHNE TUTO NOVINU, OKAMŽITĚ 
POPADNE MRIDANGU A ZAČNE KÍRTAN. 
JE TAKÉ NADŠENÝ, KDYŽ SLYŠÍ, ŽE 
PRABHUPÁDA PŘIJÍŽDÍ.

Neustále jim někdo připomínal, 
jaké štěstí mají, že jsou 

s Višnudžanem Mahárádžem

Džajánanda byl neustále 
nadšený do jakékoliv služby 

a pouštěl se do ní bez váhání
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obvykle byl zlatým hochem festivalu, který 
každého očaroval.

Th ákur Haridása: Byl jsem v hnutí pouze 
šest měsíců, a neustále jsem poslouchal 
příběhy o Višnudžanovi Mahárádžovi. 
Ještě jsem se s ním do té doby nesetkal, jen 
jsem toho o tomto oddaném spoustu slyšel. 
Byl jsem chrámový komandér v chrámu ve 
Valencia Street, když jsem se s ním setkal 
na Ratha játře. 

Každý říkal, že už jde, tak jsem se dí-
val z druhého patra brahmačárí ášramu 
a on vystoupil z toho džípu. Měl na hlavě 

turban a byl oblečen v rouchu sannjásína. 
Vstoupil do chrámu a byl naprosto maje-
státní.

Riktananda: Neviděl jsem Višnudža-
na rok. Dorazili jsme z L.A. do chrámu 
na Valencia Street. Vzpomínám si, jak 
jsem zahlédl Višnudžana a běžel jsem za 
ním. On už kázal spoustě lidí, když jsem 
k němu doběhl. Natáhl se a dotkl se mě 
a řekl: „Hariból.“ Byl tak láskyplný.

Prána-vallabha: Znal jsem Višnudžana 
Mahárádže jen jako cestujícího sannjásína, 

prvního, kterého jsem kdy viděl. Byla to 
zajímavá postava, která se opět vrátila do 
mého života. Bylo tam tolik bázně a úcty. 
To bylo z velké dálky. 

V té době byl Višnudžana tak mocnou 
osobou, ale jeho sféra vlivu vůči novým 
oddaným byla velice skutečná. Vypadal 
mnohem více jako otcovská osobnost než 
jako duchovní bratr. Světská realita ho pří-
liš neovlivňovala. Byl větší než sám život.

Pamatuji si na jeho kírtany. Byl zvláštní, 
tak zvláštní. Samozřejmě, Prabhupáda roz-
poznal jeho jedinečnou povahu, když mu 
dal možnost vést sankírtanovou skupinu, 
a dal mu roli, která se nám zdála větší než 
život. 

Prabhupáda mu dodal sebedůvěru dělat 
věci, které chtěl dělat i on sám. Jeho před-
nášky byly plné nektaru. 

„Přijďte do vědomí Krišny, pojďte si 
vzít prasádam, přijďte a uctívejte Krišnu. 
Pohleďte na Rádhu a Krišnu, transcen-
dentální pár. Tohle je duchovní svět!“ 
Vždy tam byl pozitivní pohled.

Raghunátha: Jeli jsme na Ratha játru 
s Móhanánandou a setkali se tam s Viš-
nudžanem Mahárádžem. Móhanánanda 
nám vypravoval příběhy o Višnudžanovi 
za starých dnů, jak chodíval na ulici na 
sankírtan každý den na deset hodin denně. 
Bubnovával na mridangu, dokud neměl 
ruce celé od krve. 

Přitom mu po hrudi kanuly slzy, a on 
přesto hrál dál a dál. Byl jako legenda. 

Zdá se nepředstavitelné, že by tohle 
někdo mohl dělat, ale on to dělával 
každý den.

Každý může získat milost Pána DžagannáthaKaždý může získat milost Pána Džagannátha

To bylo poprvé, kdy jsem viděl Prabhupádu. 
Ihned jsem ho přijal do svého srdce
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Šrí Kanta: Poprvé jsem slyšel Višnudža-
na zpívat, když jsem se vrátil domů velice 
pozdě z rozdávání knih a on byl v chrámu 
a zpíval. Pomyslel jsem si, můj Bože, přijel 
Prabhupáda! Já jsem při tom Višnudžana 
neviděl, jen slyšel, ale ten jeho hlas byl tak 
sladký a transcendentální, měl v sobě od-
danost podobnou Prabhupádově.

Oddaní z celé země se sjeli, aby oslavili 
pátou každoroční Ratha játru v Americe. 
Je tu mnohem víc oddaných než vloni, tak-
že vše je větší a nadšenější. Prabhupáda byl 
pryč z Ameriky téměř celý rok, a přesto se 
jeho společnost ISKCON během té doby 
překotně rozvíjela. Přicházelo mnoho no-
vých oddaných, aby poprvé spatřili svého 
duchovního učitele. Za zpěvu bouřlivého 
kírtanu vedeného Višnudžanem Svámím 
přivítaly Šrílu Prabhupádu na sanfran-
ciském letišti stovky oddaných.

Raghunátha: Lidé na letišti byli ohrome-
ni intenzitou kírtanu. Když Prabhupáda 
scházel po přistání dolů chodbou, první 
člověk, kterého spatřil, byl Višnudžana 
Svámí. Když Višnudžana uviděl Prabhu-
pádu, začaly mu z očí téct slzy. Prabhu-
páda okamžitě došel k Višnudžanovi a co 
nejradostněji ho objal. Jeho tvář se jen 
rozzářila, když spatřil Višnudžana.

Letos vše probíhalo hladce a Ratha játrá 
začala v poledne, jak bylo ohlášeno. Fes-
tival se stal zavedenou událostí, takže na 
začátku průvodu stály u vstupu do Golden 
Gate parku již tisíce lidí. Průvod až na pláž 
byl vloni příliš dlouhý a bylo tam neustále 
větrno, a každému bylo proto zima, a tak 

bylo místo konání festivalu zřízeno na 
Lindley Meadows.

Oddaní z Austinu žasnou, když vidí, 
kolik lásky a úcty každý projevuje 
Višnudžanovi Svámímu. Netušili, jak 
vznešené postavení má v očích ostat-
ních oddaných. Byl pro ně zkrátka je-
jich výjimečný přítel. Nyní jim neustále 
někdo připomínal, jaké štěstí mají, že 
jsou s Višnudžanem Mahárádžem.

Šrí Galim: Když jsem se setkal s Viš-
nudžanem, čekal jsem, že všichni oddaní 
budou jako on, ale když jsem přišel na 
Ratha játru, zjistil jsem, že tomu tak není. 
Cítil jsem se velice šťastným, že mám jeho 
společnost. Poprvé jsem ho viděl hrát na 
buben v San Franciscu. Ratha játrá byla 
úžasná. Višnudžana Ma-
hárádža byl v centru toho 
kírtanu a všichni oddaní se 
shromáždili okolo něj. Tyto 
kírtany byly nakažlivé. To 
bylo neuvěřitelné. Nikdy 
jsem nezažil nikoho, kdo 
by dokázal vést kírtan 
jako on, srdce vám zrovna 
tálo.

Čiraňdžíva: Pro Višnu-
džana Mahárádže nebyla 
žádná mridanga. První 
mridangu, kterou našli, 
byla taková strašlivě ohra-
ná mridanga, která na 
sobě neměla už téměř žád-
ný gob (směs rýže a hlíny, 
kterou se potírají blány 
mridangy, aby měly dobrý 
zvuk, pozn. překl.). 

Podali mu ji a on na ni 
velice šťastně hrál a vedl 
kírtan před Šrílou Prabhu-
pádou jedoucím na voze 
Subhadry. Později jsem 
se mu snažil podat dob-
rou mridangu, ale on byl 
spokojený s tou, na kterou 
hrál – nepřestával.

Prána-vallabha: Určili 
mě, abych spolu s Džajá-
nandou řídil Subhadřin 

vůz. Kéšava tu byl také, protože to byl 
Prabhupádův vůz, a před vozem byl Viš-
nudžanův kírtan. Byly tam obrovské davy. 
Tento rok do toho dali tolik, mnohem více 
než minulý rok. Rozdali tuny prasádam. Ó, 
to bylo báječné. Višnudžana také vedl kír-
tan na jevišti. Byly to opravdu mimořádné 
časy.

Raghunátha: Bylo nad jakékoliv chápání 
vidět a slyšet Višnudžana zpívat s takovou 
vášní a oddaností, že každý omdléval extá-
zí. Jeho kírtany byly tak nabité láskou. 

Ten chlapík byl neuvěřitelný. Když zpí-
val, zdi a kameny se rozpouštěly, bylo to 
tak mocné. Slyšel jsem od Móhanánandy, 
že bylo skoro legendární vidět Ratha játru 
s Višnudžanem.

Po průvodu si více než 10 000 lidí vy-
chutnávalo prasádam, sedíce na trávě pod 
teplým poledním sluncem na Meadows. 
Prabhupáda chtěl, aby byl festival obrovský 
a mnoho oddaných z L.A. z toho pomohlo 
udělat velkolepou oslavu. Po Prabhupádo-
vě proslovu promluvil hlavní host, starosta 
ze San Francisca. 

Ve svém projevu vysoce ocenil toto hnu-
tí, jehož základní principy a ideály na něho 
udělaly dojem.

Ovoce lásky k Bohu, které 
Šrí Čaitanja Maháprabhu 

rozdává, je tak omamné, že 
každý, kdo ho sní a naplní si 
jím břicho, po něm okamžitě 

zešílí a sám od sebe začne 
zpívat, tančit, smát se 
a radovat se (Čaitanja 

čaritámrita, Ádi Lílá 9.49)

Pán Džagannáth vyráží každý rok do ulic 
více než stovky měst celého světa
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Šrí Galim: Prabhupáda ten den před-
nášel k verši z Bhagavad-gíty – rasó ‘ham 
apsu kauntéja... Mluvil o tom, jak vidět 
Krišnu jako chuť vody. To bylo poprvé, kdy 
jsem viděl Prabhupádu, a byla to skutečně 
úžasná událost. Přijal jsem ho do svého 
srdce hned poprvé, jak jsem ho viděl.

Později toho večera se konalo v Berkeley 
setkání pro všechny chrámové vedoucí, 
kteří byli ve městě na Ratha játře. Zúčast-
nilo se třicet oddaných včetně Šríly Prab-
hupády. Prabhupáda se zeptal svého žáka-

sannjásína: „Tak Višnudžane Mahárádži, 
kolik chrámů jsi zatím otevřel?“ 

Višnudžana dostal pokyn otevřít deset 
chrámů, aby se očistil z přestupku, do ně-
hož se připletl v Novém Vrindávanu, když 
tam říkal, že Prabhupáda je Bůh. Nejprve 
otevřel Houston a potom Austin.

„Jenom dva, Šrílo Prabhupádo,“ zašeptal 
Višnudžana velice pokorně. Znělo to, jako 
by to vycházelo zpoza stolu. 

Během šesti měsíců otevřel dva chrámy, 
ale přesto se cítil, jako by toho neudělal 
dost.

„Musíš otevřít ještě dalších osm,“ odpo-
věděl Prabhupáda.

Mezitím na Valencia Street má Džajá-
nanda napilno se svými lidmi, vše uklízí 
a dává chrám opět zpět do běžného stavu.

Džagat Guru: Džajánanda organizoval 
úklid chrámové kuchyně. Dostal mě, když 
zmínil, že bude prasádam pro velkou sku-
pinu uklízečů. Jeden po druhém se každý 
z kuchyně vytrácel, když dodělal svou 
práci. 

Já uklízel veliký sporák a byl jsem po-
slední na odchodu. Když jsem vyšel z ku-
chyně, nikdo kolem nebyl, a tak jsem si 
pomyslel: „Ó, žádné prasádam.“ 

Vydal jsem se dolů chodbou, a když 
jsem míjel okno, zaslechl jsem hlasy. Okno 
vedlo přímo na střechu. Vykoukl jsem 
z okna a tam byl Džajánanda s obrovským 
hrncem horké halvy. Všichni oddaní, kteří 
uklízeli kuchyň, tam byli a přijímali prasá-
dam. Někteří už leželi na zádech. 

Okamžitě jsem skočil oknem, abych do-
stal slíbené prasádam.

(z knihy Rádhá Dámódara Vilása) ❧

Díky touze čistého 
oddaného se děly 

zázraky – nejen 
během Ratha játry
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20.6. Dvádaší, půst za Pándava Nirdžala Ékádaší 
(úplný půst i bez vody, pokud jste porušili některé Ékádaší),
přerušení 21.6. od 4:52 do 10:20

23.6. Šrí Mukunda Datta – odchod, Šrí Šrídhara Pandita – odchod
24.6. Šrí Šjámánanda Prabhu – odchod
27.6. Šrí Vakréšvara Pandita – příchod
2.7. Šrí Šrívása Pandita – odchod
3.7. Jóginí Ékádaší, přerušení 4.7. od 6:04 do 10:24
8.7. Šrí Gadádhara Pandita – odchod
 Šríla Bhaktivinóda Th ákura – odchod (půst do oběda)
9.7. Gundičá Márdžana
10.7. Ratha játrá v Džagannáth Purí
 Šrí Svarúpa Dámódara Gósvámí – odchod
 Šrí Šivánanda Séna – odchod
14.7. Šrí Vakréšvara Pandita – odchod
19.7. Šajana Ékádaší, přerušení 20.7. od 5:15 do 7:20
22.7. Šríla Sanátana Gósvámí – odchod
 začíná 1. měsíc Čáturmásji (půst od šáku)
27.7. Šríla Gópála Bhatta Gósvámí – odchod
30.7. Šríla Lókanátha Gósvámí – odchod
31.7. založení ISKCONu v New Yorku v roce 1966
2.8. Kamiká Ékádaší, přerušení 3.8. od 5:34 do 10:36
10.8. Šrí Vamšídása Bábádží – odchod
17.8. Pavitrópana Ékádaší, přerušení 18.8. od 5:56 do 10:42
 Šríla Rúpa Gósvámí – odchod
21.8. Příchod Pána Balaráma (půst do oběda)
 začíná 2. měsíc Čáturmásji (půst od jogurtu)
 odjezd Šríly Prabhupády do USA
28.8. Šrí Krišna Džanmáštamí, příchod Pána Šrí Krišny 

(půst do půlnoci)
29.8. Nandótsava, příchod Šríly Prabhupády (půst do oběda)
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Doufám, že jste všichni zdraví a spokoje-
ní v oddané službě. Posílám několik údajů 
o letošní Pada játře. Doufám, že se tam 
zase všichni sejdeme a že se naše řady roz-
šíří jak o nové padajátrovce, tak i o nové 
oddané všeobecně.

S přihlédnutím k opakujícímu se vzorci 
nepříznivého počasí a docházky oddaných 
v prvních dnech po pražské Ratha játře, 
začne Pada játrá týden po ní. 

Pro realizační tým a ochotné pomocníky 
to znamená nástup v pátek 26. července ve 
Strmilově u Jindřichova Hradce. Půjdeme 
čtrnáct dní a poslední program bude zase 
o víkendu, v neděli 11. srpna. 

Opět pro skalní jedince z jádra to zna-
mená odjezd v pondělí, kdy budeme balit. 
Kdo chce aft erparty, může rovnou na Kír-
tan Mélu (13. 8. až 18.8.) nebo na Trutnov 
(15.8. až 18.8.). Smůla je, že se Pada játrá 
přímo kryje s Kuli Mélou. To jsem zjistil, 
až už bylo po všem...

Trasa povede skrze jižní Čechy, chtěli 
bychom projít Jindřichův Hradec, České 
Budějovice a Český Krumlov. Advance 

party (zařizování programů a ubytování) 
letos dělá Dína Dajál Prabhu a vede si 
opravdu skvěle.

Protože má letos česká Pada játrá 20 let, 
bylo by trapné, kdybychom z toho něco 

„nevytřískali“. Na táboře bude padajátrový 
den, asi nějaké promítání, plus že bychom 
uvařili oběd a mohli sloužit prasádam, 
něco na ten způsob. 

Ohledně Pada játry samotné jsem napsal 
dopis Lókanáthovi Mahárádžovi, který je 
sice zaneprázdněn a nemůže přijet, zato 
nám ale poslal dopis plný požehnání a in-
spirace: „Blahopřeji vám k historii dvaceti 
let Pada játry. Je to velký úspěch a značí to 

stálý pokrok. Chtěl bych vyjádřit své díky 
všem organizátorům a účastníkům, kteří se 
o to přičinili. Přeji vám velmi neobyčejnou 
Pada játru pro tento rok!“ 

Jelikož Dína Dajál Prabhu bude mít dost 
služby ohledně advance party, potřebu-
jeme nového kuchaře nebo alespoň po-
mocného kuchaře. Toto je ofi ciální výzva 
oddaným, kteří umí vařit, ale jsou příliš 
pokorní se do toho obout. 

Přátelé, nadešla hodina vlků a příležitost 
pro vás zazářit! Nemáte co ztratit, buď zís-
káte slávu ve všech třech světech, nebo ze-
mřete v kuchyni pod kazanem (ruský lavór, 
ve kterém se vaří) a čeká Vás vysvobození. 

A samozřejmě nedocenitelná 
přetékající milost Božstev Vás 
zastihne v obou případech.

Začal jsem tenhle dopis psát 
před Vjása púdžou HH Ka-
damby Kánany Svámího. Měl 
to být dopis o rezignaci, o tom, 
že na to prostě nemáme buňky 
a při první příležitosti přesu-
nem zodpovědnost za Pada 
játru na někoho jiného. 

Když jsem ale dostával 
zasvěcení, tak mi Guru Ma-
hárádža řekl, že Pada játrá mi 

prostě zůstane navždy... co k tomu dodat? 
Tak jsem to celé přepsal a doufám, že je to 
dopis inspirace a spousty podnětů ke skvě-
lé službě. Oddaná služba je největší milost, 
jakou můžeme dostat, a s Pada játrou je 
jí spojené tolik... jen ji vzít, vzít tu milost 
a ponořit se do ní. Gouránga stojí před 
námi s otevřenýma rukama a říká, „Berte!“, 
tak berme, nebo se otočí a půjde za někým 
jiným.

Co je teda potřeba?
Není kuchař, potřebujeme kuchaře, 

znáte kuchaře??? Kdo má přebytek lakšmí, 
Pada játrá je vždycky dobré místo, kde je 
utopit... 

Pozvěte ostatní oddané, fotografy, reži-
séry, herce, potřebujeme nové divadlo. Te-
kutá krása už teče moc dlouho a je vskutku 
hodně řídká!

Další věc, která je asi nejvíc důležitá ze 
všech – Nanda stárne a může se stát, že za 
rok už nebude moct táhnout. Dharma to 
sám nezvládne, tzn. nemáme voly na brz-
kou budoucnost. 

Hledáme hrdinu, který obětuje své dět-
ské sny a naděje a upíše se k celoživotní 
ochraně krav, v našem případě tedy přede-
vším volů.

Prosím potvrďte svou účast na Pada já-
tře, popřípadě můžeme začít řešit některé 
z  bodů, které jsem nastínil. Jestli znáte 
oddané, u kterých by tato výzva padla na 
úrodnou půdu, tak jim prosím dejte vědět.

Neskonale oceňujeme Vaši službu, jsme 
Vám za ni s otcem moc vděční, bez Vás 
bychom to prostě nezvládli. Krišna Vás 
milostivě poslal, abyste nám pomohli 
a společně jsme Mu mohli sloužit.

Děkuju Vám mnohokrát.
Váš služebník Nrisinha Čaitanja dás, 

alias bývalý bhakta Prahlád

KONTAKT: 737 879 641 nebo 
ncd.kks@gmail.com ❧

Taky vám už chybí?Taky vám už chybí?
HARE KRIŠNA DRAZÍ ODDANÍ, 
PŘIJMĚTE PROSÍM MOJE UCTIVÉ 
POKLONY, VŠECHNA SLÁVA ŠRÍLOVI 
PRABHUPÁDOVI!
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Oddaní se trochu nešikovně vy-
mlouvají a nejistě se litují, a občas 
říkají, „přeci bude ještě festival 

i příští rok...“. Prý: „Tenhle rok jsem nebyl, 
ale to nic, příští rok to MOŽNÁ vyjde.“ To 
je stejné, jako říkat, nic se neděje, dnes ne-
mám čas přijímat prasádam, přijmu zítra.

Každý Ukrajinský festival je unikátní po 
svém, každý má svoji náladu, chuť a kouz-
lo. Avšak jsou i společné rysy: nálada ne-
zištného sloužení, pocit svátku každý den, 
každé árati, každou přednášku ze Šrímad 
Bhágavatamu. Vědomé prožívání každého 
okamžiku.

Ať už jste pochybující nováček, cílevě-
domý začínající nebo stabilní oduševnělý 
oddaný Krišny, Ukrajinský festival vám dá 

to, co očekáváte. Nonstop kírtan, 10 du-
chovních učitelů bude povídat o Krišnovi 
a o tom, jak Mu odevzdat své srdce. 

Osm tisíc oddaných opěvujících slávu 
Nejvyššího Pána, provádějících juga-dhar-
mu.

Pro jisté začátečníky to je skvělá mož-
nost rozkoukat se: „Kde se schoval du-
chovní učitel?“ Prožít hluboké daršany. 

Kírtany, které povznášejí na Vaikunthu. 
Oceán služby, oddané služby. 

Festival přijímá každého, nikdo nezů-
stává odrazený nebo osamocený. Osobní 
služba duchovním učitelům a V.I.P. hos-
tům, příprava a rozdávání prasádam, tvor-
ba girland a další rozmanitost služeb. 

Každé ráno se modlíme ke Šrímatí Tula-
sí Déví: Rádhá-Krišna séva pabó éi abhiláší. 
Ukrajinsky festival je zosobnění všech 
duchovních přání. Bez pochyby to je úplné 
pohroužení se do služby Krišnovi.

Místo „MOŽNÁ to vyjde“ si máme 
myslet: „Tentokrát na festival URČITĚ 
POJEDU!“ Dost často se stává, že docela 
vytrvale žádáme od Krišny nějaké mate-
riální věci, tak proč si neobjednat stejným 
způsobem oceán nektaru v podobě Ukra-
jinského festivalu?

Každý festival je UNIKÁTNÍ MOŽ-
NOST se razantně přiblížit ke Krišnovi. 
Každodenní sádhana – to jsou kroky 
směrem ke Krišnovi. Ukrajinský festi-
val „Bhakti-sangama“ je obrovský skok 
k Němu do náruče.

Drazí vaišnavové, nabijme své duchovní 
baterky úplným odevzdáním sebe Krišno-
vi a budeme rozdávat milost Pána Čaitanji 
Maháprabhua! Všechna sláva Šrílovi Pra-
bhupádovi a všem oddaným Pána! Hare 
Krišna!

Lílá Mádhurjá déví dásí

UKRAJINSKÝ FESTIVALUKRAJINSKÝ FESTIVAL

Všechna sláva Šrílovi 
Prabhupádovi a všem 

oddaným Pána!

Každý Ukrajinský festival je unikátní po svém, 
každý má svoji náladu, chuť a kouzlo

Ukrajinsky festival je zosobnění všech duchovních přání
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HH Bhakti Bringa Góvinda Svámí
HH Bhakti Vaibhava Svámí
HH Bhakti Vigjána Gósvámí
HH Bhánu Svámí
HH Čandramaulí Svámí
HH Dévamrita Svámí
HH Indradjumna Svámí
HH Niraňdžana Svámí
HH Prahládánanda Svámí
HH Rádhánáth Svámí
HH Šivaráma Svámí
HH Čaitanja Čandra Čaran Prabhu
HG Ačjuta Prija Prabhu
HG Bada Haridás Prabhu
HG Bridžbásí Prabhu
HG Dhírášanta Prabhu
HG Hari Šauri Prabhu
HG Kírtirádža Prabhu
HG Mádhava Prabhu
HG Mádhavánanda Prabhu
HG Rádhá Góvinda Prabhu
HG Sarvátma Prabhu
HG Šéša Prabhu
HG Véda Vjása Prabhu
HG Dévakí Déví Dásí
HG Hari Púdžá Déví Dásí

Stejně jako jsou různé druhy učite-
lů, jsou i různé druhy žáků. Když 
jeden druh žáka přijde navštívit du-

chovního mistra, řekne mu, co je nového, 
požádá o milost a potom odejde. 

Tací žáci v zásadě nežádají o radu, ani 
nejsou připraveni naslouchat nějakému 
pokynu. Jednoduše chtějí gurua, který je 
napojí na paramparu, aby se oni sami cítili 
pravověrnými. Nikdy nepíší svému du-
chovnímu mistrovi, ani se ho netáží: „Jaká 
je vaše touha? Co byste si přál, abych dě-
lal? Na čem bych měl podle vašeho mínění 
pracovat? Jak mohu být lepším oddaným?“ 
Někteří oddaní mají se svým duchovním 
učitelem tento druh vztahu. Jenom mu 
říkají, co si sami myslí. Tito oddaní však 
žádný vážnější pokrok nikdy neudělají.

Další druh žáka bude klást guruovi otáz-
ky, ale jakmile jim guru odpoví, mají hned 
deset důvodů, proč by bylo lepší jiné řeše-
ní. Ani oni příliš velký pokrok neudělají. 
Mohou po mnoho let zpívat Hare Krišna, 
ale moc nepokročí, protože ještě skutečně 
nevstoupili do vědomí bhakti. 

Ještě stále jsou na zbožné úrovni, téměř 
jako karma-kándí, ačkoliv jsou zapojeni 
v obecných činnostech spojených s tran-
scendentnem. Mohou psát dopisy nebo 
dokonce žádat o vedení, ale pak, když jim 
dá duchovní učitel nějaký návrh nebo je 
o něco požádá, najdou nějaký důvod, aby 
udělali něco jiného. Jsou to podvodníci 
a ve skutečnosti budou podvedeni oni 
sami.

Duchovní učitel musí zacházet s každým 
žákem jinak. Co se týče prvně zmiňované-
ho žáka, který nemá zájem slyšet, pokud 
s ním duchovní učitel mluví přímo, žák 
se v některých případech začne dopouštět 
přestupků a odejde. 

Žák může mít námitky vůči pokynům 
gurua, ale takový žák příliš velký pokrok 
neučiní. Nicméně, pokud žák bude udržo-
vat spojení, tak snad se něco časem změní. 
Díky přijímání prasádam a zpívání může 
postupně dojít k posunu.

Ale žák, který chce vědět, co guru chce, 
je žákem, kterého může guru kárat, proto-
že je připraven udělat ten největší pokrok. 
Pokud duchovní učitel žáka nekárá, může 
vnímat, že tento žák je příliš umíněný ane-
bo by to nebyl schopen unést.

Pokud duchovní učitel žáka kárá, zna-
mená to, že mu dává pokyny s touhou 
posunout ho kupředu rychleji. Vůči žáku, 
který je vážný, může být duchovní učitel 
velice přímý a podrobně zkoumat situaci, 
aby nakonec pomohl této osobě dělat po-
krok rychlejším tempem. 

Proto pravý žák nežádá o vedení jen 
duchovního učitele, ale žádá také ostatní 
oddané o vhled, jak se zlepšit. Můžeme 
požádat své společníky, kteří s námi po 
léta slouží, aby nám poradili a poskytli 
zpětnou vazbu. Kdo nás zná lépe než 
někdo, kdo s námi slouží pět, deset nebo 
patnáct let? Nejenže znají naše špatné zvy-
ky a v čem jsme povrchní, ale znají rovněž 
naše dobré vlastnosti. A dokonce i když 
si nemyslíme, že nás vnímají úplně správ-
ně, máme zodpovědnost za to, abychom 
jednali způsobem, kterým je budeme co 
nejméně rozrušovat, protože sloužíme 
společně.

Z knihy  Th e 64 Principles 
of Bhaktisiddhanta Saraswati ❧

PRVOTŘÍDNÍ ŽÁKPRVOTŘÍDNÍ ŽÁKCo mohu dodat k tak krásnému po-
pisu festivalu? Myslím, že jako muž 
přidám organizační detaily festiva-

lu v letošním roce.
Bude na stejném místě jako poslední 

tři roky, na Krymu, ve městě Jevpatorija 
v ubytovacím komplexu Čajka přímo 
u Černého moře. Den příjezdu je 15. až 16. 
září, 17. je zahájení festivalu a 22. se jede 
domů.

V okolí hotelu je spoustu rodinných 
domků, kde se dá pronajmout pokoj pro 
3 až 5 oddaných, vyjde vám to na cca 50 
až 60 hřiven na den, což je přibližně 150 
korun. Příspěvek na festival je opravdu 
dobrovolný, ale náklady vychází zhruba na 
40 až 50 euro na oddaného. Přispět můžete 
v eurech, dolarech či hřivnách. V ceně pří-
spěvku je denní prasádam, snídaně a oběd. 

Ano, vaří se pro osm tisíc oddaných, ne-
ptejte se mě, jak to zvládají, přijeďte se po-
dívat sami. Určitě i letos pojedou oddaní 
z Čech, takže neváhejte a spojte se s nimi, 
abyste se dozvěděli více podrobností. Češi 
to mají zjednodušené také tím, že na Ukra-
jinu nepotřebují vízum (ale cestovní pas 
ano!). 

Přeji vám všem, ať vám to vyjde, a uvi-
díme se tam, na obrovském sankírtanu! 
Pro povzbuzení zasílám také seznam už 
potvrzených účastníků tento rok (bude 
jich ještě víc):

Vénu Mádhurja dás ❧
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BANDU MÓHANTYBANDU MÓHANTY

Neměl žádné rezervy – vše, co ten 
den vyžebral, toho dne i utratil a nic 
nezbylo. Bandhu Móhanty byl velký 

oddaný Pána Hariho. Své dny trávil proná-
šením svatého jména Pána. Byl milostivý ke 
všem živým bytostem, velmi pravdomluvný 
a velmi rád sloužil bráhmanům. Byl lhostej-
ný ke svému rodinnému životu, protože vě-
děl, že je vše dočasné, kromě svatého jména 
Pána. Tímto způsobem šťastně trávil své dny.

Jednou okolí jeho domova postihlo sucho 
a lidé umírali nedostatkem jídla. Bandhu 
Móhanty šel do několika vesnic žebrat 
almužnu, ale lidé neměli jídlo ani pro sebe – 
jak mohli dát almužnu Bandhu Móhantymu? 
Vrátil se do svého domu bez jídla a po celou 
dobu meditoval o Pánu. 

Manželka mu řekla, že děti mají velký hlad 
a už dál nemohou snášet bolesti z hladu. 
Zeptala se: „Nemáš nějakého příbuzného, 
který nám může v této těžké době pomoci? 
Opusťme toto místo a jděme někam jinam, 
kde bydlí tvoji příbuzní.“ Bandhu Móhanty 
odpověděl: „Nemám žádné příbuzné, aby mi 
pomohli, ale mám přítele. Žije však daleko 
odsud. Je nejlepší ze všech lidí. Nikdo Mu 
není roven. Žije ve Šrí Kšétře, Purí Dhámu. 
Pokud se nám tak či onak podaří k Němu 
dostat, budou naše problémy vyřešeny.“

Jeho manželka byla velmi šťastná, když to 
slyšela. Řekla: „Tak tam pojďme okamžitě. 
Ponesu jedno dítě a ty poneseš ostatní. Pojď-
me tam teď bez jakéhokoliv otálení. Jinak 
všichni zemřeme.“ 

Bandhu Móhanty byl velmi šťastný, když 
od manželky slyšel tato slova. Pomyslel si, že 
by bylo velmi pěkné jít do Šrí Kšétry a mít 
daršan Pána Džagannátha, Baladéva a Sub-
hadry.

Vydali se na cestu do Šrí Kšétry a dorazili 
tam o čtyři dny později. Přišli k Džagan-
náthovu chrámu z východní strany, od Lví 
brány. Chrám navštěvovaly tisíce lidí a bez-
pečnostní opatření byla velmi přísná. Stálo 
tam mnoho strážců s holemi v rukou. Vzhle-
dem k tomu, že nemohli vstoupit do chrámu, 
přijali daršan Patita-pávany, Božstva Pána 
u východní brány. 

Ten, komu není dovoleno vstoupit do 
chrámu, může získat daršan tohoto Božstva. 
Pak Bandhu Móhanty odešel k jižní bráně 
u Pédža Naly, kde se shromažďuje všechen 
škrob z vařené rýže z Džagannáthovy ku-
chyně. 

Tuto tekutinu známou jako pédža pijí 
krávy. Bandhu Móhanty byl velmi unavený 
a posadil se u jižní brány. Jeho žena řekla: 

„Proč tu sedíš? Je pozdě. Už je večer. Pojďme 
do domu tvého přítele, abychom se osvěžili 
a něco pojedli. Všichni jsme velmi unavení 
a hladoví. Kde je dům tvého přítele?“ V tom-
to okamžiku se všechny děti také daly do 
pláče a říkaly: „Máme velký hlad. Už to dál 
nevydržíme. Pokud nám nedáš najíst, velmi 
brzy zemřeme.“

Bandhu Móhanty jim řekl: „Dnes je 
v domě mého přítele mnoho hostů. Vrátní 
dovnitř vpouštějí jen vybrané hosty. Pokud 
se někdo pokusí vstoupit násilím, bude zbit. 
Vyspěme se dnes tady. Můžeme se napít tro-
chy škrobu z Džagannáthovy kuchyně a strá-
vit noc tady. Brzy ráno se půjdeme setkat 
s mým přítelem a požádáme Ho o přístřeší 
a o jídlo. Můj přítel je velmi milostivý.“ Jeho 
žena souhlasila s návrhem. Našli rozbitou 
hliněnou nádobu, všichni se napili vody 
s rýžovým škrobem a trochu se jim ulevilo 
od hladu. Všichni členové rodiny byli velmi 
unavení a brzy usnuli.

Bandhu Móhanty se začal modlit k Pánu 
Džagannáthovi: „Ó Pane vesmíru, udržuješ 
všechny bytosti ve svém stvoření. Nejsem 
snad jeho součástí? Umíráme zde nedostat-
kem jídla. Prosím, požehnej nám. Jinak při-
jdeme o své životy. Prosím, zvaž náš případ.“ 
Zatímco se tímto způsobem modlil k Pánu, 
usnul.

Mezitím púdžárí Pána Džagannátha do-
končil večerní púdžu Pánu, zamkl chrámové 
dveře a s klíčem v ruce zamířil ke svému 
domu. V noci si Pán Džagannáth začal dělat 
velké starosti, že Jeho oddaný spí, aniž by 
něco snědl. Nemohl spát. „Můj přítel přišel 
z takové dálky. Jak mohu klidně spát, aniž 
bych ho nakrmil? Přišel sem s myšlenkou, že 
jsem jeho jediný přítel, aby v této době vy-
hledal Mou pomoc.“ 

Potom Pán vesmíru vstoupil do skladu 
a vzal do ruky jeden zlatý talíř. Nabral 
mnoho druhů jídel jako koláče, sladká rýže, 
zeleninová rýže a všemožné druhy suchého 
sladkého prasádam. Pak přišel k jižní bráně 
chrámu a zvolal: „Ach můj milý Bandhu, 
prosím, pojď sem.“ Bandhu Móhanty slyšel 
někoho volat své jméno a pomyslel si: „Mož-

ná, že volá někoho jiného. Musí tu být tolik 
lidí s tímto jménem. Nikdo mě tady nezná, 
tak kdo by mohl volat mé jméno?“ Takto 
uvažoval a neodpověděl. Poté Pán zavolal 
znovu: „Ó Bandhu Móhanty z Džadžpuru, 
prosím poslouchej. Jsi v blízkosti Pédža Naly 
společně se svou rodinou. Prosím, pojď sem. 
Přinesl jsem vám jídlo.“

Když to Bandhu uslyšel, přišel tam a uvi-
děl starého bráhmanu připraveného mu pře-
dat talíř plný tolika druhů jídel. Pán v podo-
bě tohoto starého bráhmany Bandhuovi řekl: 

„Přijmi prosím toto jídlo a nakrm členy své 
rodiny. Zítra ráno pro vás vše zařídím.“ Po 
těchto slovech zmizel. Bandhu Móhanty si 
prasádam velmi šťastně vzal, probudil všech-
ny členy rodiny, všichni velmi šťastně uctili 
prasádam a pak znovu spokojeně usnuli s pl-
nými žaludky.

Po umytí talíře ho Bandhu Móhanty šel 
k jižní bráně vrátit. Strčil do dveří s očekává-
ním, že tam bráhmana bude a on mu bude 
moci talíř vrátit. Překvapilo ho však, že tam 
bráhmana není. Bandhu šel zpátky na místo, 
kde spal, a talíř zabalil do svého oděvu, roz-
hodnut ho ráno vrátit.

Brzy ráno púdžárí Pána Džagannátha 
otevřeli chrámovou bránu. Všichni byli za-
neprázdněni svými službami. Když otevřeli 
sklad, zjistili, že chybí zlatý talíř Pána Dža-
gannátha. Byl ukraden!

Púdžárí ohlásili krádež vedení chrámu 
a policie zatkla všechny púdžárí a zbila je, 
neboť podle nich mohl talíř ze skladu ukrást 
jedině púdžárí. Shodou okolností nějací lidé 
viděli jednu osobu s jeho rodinou spát u jižní 
brány chrámu a zlatý talíř zabalený v jeho 
oděvu. Talíř se leskl na slunci. 

Několik lidí okamžitě chytilo Bandhua 
Móhantyho. Spoutali ho provazem, tvrdě ho 
zbili a zlatý talíř odnesli. Bandhu Móhanty 
i jeho manželka vysvětlili, jak jim ten talíř 

Ve městě Džadžpuru ve 
státě Urísa žil muž jménem 
Bandhu Móhanty. Měl dvě 
dcery, jednoho syna a jeho 
manželka byla velmi poslušná. 
Byl velmi chudý a žil 
z almužen.
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BANDU MÓHANTY

plný prasádam dal jeden bráhmana upro-
střed noci. Po jídle šel talíř vrátit bráhma-
novi, ale nemohl ho najít, a tak talíř skončil 
v jeho oděvu.

Bandhu Móhanty a jeho manželka se ptali 
policie: „Není to naše vina. Proč nás všichni 
bijete bez jakéhokoliv provinění?“ Ale niko-
ho nezajímalo, co říkají. Byli zatčeni a vsaze-
ni do vězení. Bandhu Móhanty upřel mysl na 
Pána Džagannátha a začal se modlit: „Drahý 
Pane Džagannáthe, jsem největší hříšník 
v tomto vesmíru. Ty jsi oceán milosti. Nikdo 
není tak hříšný jako já a nikdo není jako Ty, 
velký osvoboditel pokleslých duší. Nalož se 
mnou prosím podle svého přání. Nemám 
jiné útočiště než Tebe.“ Takto uvažoval a me-
ditoval o lotosových nohách Pána.

Později toho večera všichni chrámoví 
oddaní dokončili své služby Pánu a vrátili se 
do svých domů. Pán, který prostupuje vším 
a vždy si dělá starost o své oddané, nemohl 
snést utrpení svého oddaného. Okamžitě vy-
stoupil na hřbet Garudy a odletěl do králova 
paláce. Král právě spal. Pán se mu zjevil ve 
spánku a řekl mu: „Ó králi, prosím, poslou-
chej. Když do tvého domu přijdou hosté, ne-
cháváš je venku, aniž bys je nasytil a postaral 
se o ně? Je ve tvém paláci někdo o hladu? 
Můj přítel přišel až z Džadžpuru s celou ro-
dinou s velkou vírou ve Mne. Poskytl jsem 

mu jídlo. Utratil jsem snad majetek tvého 
otce? Dal jsem svému přítel prasádam na 
svém zlatém talíři. Co ti na tom vadí? Tvoji 
lidé ho chytili s celou jeho rodinou a tvrdě je 
zbili. Svázali jim ruce a nohy a uvrhli je do 
vězení. 

Nyní celá rodina Mého přítele nesmírně 
trpí. Nařizuji ti okamžitě jít do Purí, pro-
pustit je z vězení a s nejhlubší pokorou umýt 
jejich lotosové nohy. Dej jim ty nejlepší 
oděvy a ozdoby. Na hlavu Mého přítele vlož 
turban, abys mu prokázal svrchovanou úctu. 
Můj přítel si od tebe zaslouží stejnou službu, 
jakou poskytuješ Mně. Postaráš se pro něho 
a jeho rodinu o to nejlepší jídlo a ubytování 
po celý jejich život. Pokud nesplníš Můj pří-
kaz, bude celá tvoje rodina zničena.“ Po těch-
to slovech Pán Džagannáth probudil krále 
a pak opustil palác.

Král okamžitě svolal všechny své ministry 
a vše jim vysvětlil. Osobně šel do vězení, aby 
Bandhua Móhantyho propustil a s láskou ho 
objal. Král řekl: „Můj život se stal úspěšným 
jednoduše tím, že jsem získal tvůj daršan. 
Teď jsem požehnán. Prosím, odpusť mi 
všechny přestupky spáchané mými lidmi.“

Když to král dořekl, provedl abhišék Ban-
dhua Móhantyho posvátnou vodou, dal mu 
bohatý oděv a s velkou úctou mu na hlavu 
vložil turban. Zajistil péči o celou rodinu 

Bandhua Móhantyho po zbytek jejich života. 
Král je měl v takové úctě, jako kdyby to byli 
jeho vlastní příbuzní. Zařídil pro ně dům 
u jižní brány chrámu. Bandhu Móhanty byl 
šťastný, že může bydlet vedle svého přítele, 
Pána Džagannátha. Šťastně sloužil Pánu Dža-
gannáthovi s celou rodinou po zbytek svého 
života.

Toto je příklad nálady bhakta vátsalja 
Pána Džagannátha. Komukoliv, kdo Mu 
slouží s velkou vírou, oplácí tímto způso-
bem. Je velmi drahý svým věrným oddaným. 
Pro toho, kdo víru postrádá, je ale Pán 
Džagannáth velmi daleko.

Kdokoliv vyslechne tuto zábavu Bandhua 
Móhantyho, bude zbaven reakcí za všechny 
hříšné činnosti. Dosáhne úspěchu ve veške-
rých svých činnostech a nikdy neuvidí Jama 
lóku. To je výrok všech védských písem.

Z knihy Šrí Džagannáth ❧

Pomyslel si, že by bylo velmi pěkné jít do Pomyslel si, že by bylo velmi pěkné jít do 
Šrí Kšétry a mít daršan Pána DžagannáthaŠrí Kšétry a mít daršan Pána Džagannátha

Čakra na vrcholku Čakra na vrcholku 
pradávného chrámu Pánapradávného chrámu Pána
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VZÁCNÍ HOSTÉ
V dubnu se oddaní v chrámu mohli těšit 

z přítomnosti Bhaktivaibhavy Svámího, 
který zde strávil i festival Ráma Navamí. 
V květnu sem zavítal i se svými gurukulci 
učitel z májápurské školy a žák Bhakti Vid-
ji Púrny Svámího Priti Vardhana dás.

Po něm se zde během své evropské cesty 
zastavil manželský pár z Los Angeles, žák 
Bhakti Čaru Svámího Dvárakadíša dás se 
svou ženou Lílávatí déví dásí.

Na přelomu května a června se tu ob-
jevili žáci Rádhánátha Mahárádže Bhakti 
Vigjána Gósvámí a následně Vatsala dás.

„Sdružovat se s materialisty znamená 
záměrně páchat sebevraždu v lidské 
životní podobě. Je proto řečeno, že 
inteligentní člověk se má vzdát takové 
nežádoucí společnosti a neustále se 
stýkat se svatými osobami. Ve společnosti 
svatých osob se zbaví všech pochybností 
o duchovním rozvoji života a bude dělat 
znatelný pokrok na cestě k duchovnímu 
porozumění.“ (Šrímad Bhágavatam 
3.31.32, význam)

NOVĚ ZASVĚCENÍ ODDANÍ
Na vjásapúdže Kadamby Kánany Svá-

mího v belgické Rádhádéši byla zasvěcena 
bhaktin Jana z farmy Krišnův dvůr, man-
želka kováře Davida, autora nádherné 
kované vstupní brány na farmě a zábradlí 
na vstupním schodišti chrámu v Lužcích. 
Jmenuje se teď Džaja Gópínátha déví dásí. 

Dalším zasvěceným byl vaišnava z druhé 
generace oddaných, syn Muni Priji dáse 
a Hari Priji déví dásí bhakta Prahlád, je-
den z organizátorů Pada játry a nadšený 
zpěvák a harmonikář, který před nedáv-
nem objel při harinámové túře téměř celý 
svět. Dostal od svého duchovního mistra 
jméno Nrisinha Čaitanja dás.

Stejný víkend, jen na opačném konci 
Evropy, v Kyjevě, se konala vjásapúdža 
Bhaktivaibhavy Svámího. Na ní byla zasvě-
cená bhaktin Adélka z Lutotína, manželka 

Padmanábhy dáse a dcera Divja Líly déví 
dásí. Její duchovní jméno zní Ananta 
Rúpiní déví dásí.

Ke druhému zasvěcení, které již před 
časem získala od svého duchovního učitele 
Lókanátha Svámího, si ještě Jóga Májá 
déví dásí, manželka jednoho z púdžárích 
v chrámu Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry 
Kéšavy Purí dáse, a dlouholetá opora far-
my Krišnův dvůr, přisedla k posvátnému 
ohni, který před Božstvy rozdělal Vidjágati 
dás, a tím byla tato její důležitá samskára, 
vjem, kompletní.

Všem blahopřejeme!

VÝSLEDKY NRISINHA MARATÓNU
Pro potěšení Pána Nrisinhadéva rozdal 

z chrámových oddaných nejvíce knih 
Džanamédžaja dás následován Džaj 
Kéšavou dásem a Patitou Pávanou dásem. 
V rozdávání prasádam nově zazářil bhakta 
Braňo následován bhaktou Radkem a Ku-
šou dásem.

Celkem se rozdalo 560 kusů literatury 
a 1570 balíčků prasádam.

Sankírtan jagja kí džaj!

TŘETÍ VÝROČÍ INSTALACE ŠRÍ ŠRÍ 
NITÁI GAURÁNGY

Při třetím výročím instalace nádherných 
Božstev Šrí Šrí Nitái Gaurángy z farmy 
Krišnův dvůr vedl během abhišku extatic-
ký kírtan Bhaktivaibhava Svámí. Božstva 
při tom příznivými substancemi omývali 
Priti Vardhana dás z májápurské gurukuly 
a chrámový prezident Krišnova dvora Var-
nášrama dás.

VIVÁHA JAGJA
Letitý lídr harinámů, nadšený zpěvák, 

hráč na harmonium a na mridangu a vy-
nikající kuchař Vidjáváčaspati dás před-
stoupil k posvátnému ohni k viváha jagje. 
Za ženu si bral rovněž skvělou kuchařku, 
zpěvačku a vedoucí bhaktin programů 
Ánandu Kandiní déví dásí.

Knězem svatby bráhmanského páru byl 
hlavní chrámový púdžárí Vidjágati dás.

Hojné počty návštěvníků bezesporu 
potěšil svou nektarovou hostinou Álála-
nátha dás ve spolupráci s Dína Dajálem 
dásem.

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

DALŠÍ MALÁ VAIŠNAVÍ
Šjáma Gaurí déví dásí a jejímu man-

želovi Mádhavanandovi dásovi, žákům 
Bhaktivaibhavy Svámího, velkovýrobcům 
prasádam z Krišnova dvora a úžasným 
odevzdaným oddaným se narodila hol-
čička, které dali jméno Bhakti latá. Přeje-
me všem třem jen to nejlepší!

NA NAŠEM WEBU PŘIBYLA SPOUS-
TA NOVÝCH PŘEDNÁŠEK

K zaznamenaným přednáškám vzác-
ných hostů, které uveřejňujeme již od 
první návštěvy Dánavíra Gósvámího 
v novém chrámu a které slouží také tak 
trochu jako kniha návštěv, jsme přidali 
další nahrávky. Je to především nektar 
v podobě více než dvou set přednášek 
Šríly Prabhupády s českým překladem. 

Navíc zde naleznete videozáznamy 
přednášek z Náma-Hatta táborů a na-
příklad Bhaktivaibhavy Svámího, Bhakti 
Vikáše Svámího, Dánavíra Gósvámího, 
Kadamby Kánany Svámího, Suhótry 
Svámího, Bhakti Vidji Púrny Svámího 
a dalších.

PŘÍRŮSTKY V HARE KRIŠNA KNIH-
KUPECTVÍ NA SÍTI

Do internetové prodejny knih zaměře-
ných na vědomí Krišny přibylo nyní více 
než čtyřicet nových titulů v angličtině, 
které si už nyní nemusíte objednávat ze 
zahraničí, ale můžete si je třeba vyzved-
nout přímo osobně v chrámu v Lužcích.

Mimo jiné si můžete pořídit například 
Cestu domů Rádhánátha Svámího, Rád-
há-Dámódara Vilásu Vaijasakího dáse, 
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nejslavnější kuchařku Jamuny déví dásí 
Lord Krishna´s Cuisine, Jaiva Dharmu 
Bhaktivinóda Th ákura, Bhakti Rasámrita 
Sindhu Rúpy Gósvámího, novinky Mu-
kundy Gósvámího Miracle on Second 
Avenue či Girirádže Gósvámího Watering 
the Seed. A samozřejmě spousty knih Šríly 
Prabhupády v angličtině.

POMOZTE NÁM OKOPÁVAT... 
Na poli v Nučicích, kde vloni vypěsto-

val Paramahansa prabhu spousty jahod, 
dýní, špenátu, mrkve, červené řepy, kvě-
táku, brokolice, zelí, afrikánů, měsíčků, 
ostálek a mnoho dalšího, je hodně práce. 

Pokud by byl někdo inspirovaný připo-
jit se k oddaným, kteří pěstují pro Krišnu 
ovoce, zeleninu a květiny, ať se prosím 
ozve Paramahansovi dásovi (736751036) 
nebo Matí déví dásí (737428166). Díky!

ODKAZ DÁVNÉ INDIE DNEŠKU
Oddaní s programem plným zpívání 

manter, dávné védské moudrosti o karmě 
a převtělování a lahodného prasádam 
opět kroužili republikou. 

Zavítali znovu do Neratovic, do svitav-
ské školky a litomyšlské nekuřácké kavár-
ny Mandala, do stašovské školky poblíž 
Berouna a do litoměřické čajovny Hóra. 

Před programem vždy proběhl v měs-
tech konání programu sedící harinám, 
většinou na hlavní třídě či náměstí.

Novou vítanou posilou je tanečnice 
bhaktin Páliní, která dodává programům 
další umělecký rozměr.

Pomozte uspořádat program i u vás – 
ať zní svaté jméno Šrí Krišny skutečně 
v každém městě a každé vesnici. Ozvěte 
se prosím Ačjutovi Gótrovi dásovi na 
736 184 514.

DOMÁCÍ KURZ VAŘENÍ VE STARÉM 
PLZENCI A PLZNI 

Již potřetí a počtvrté proběhl v plzeň-
ském kraji kurz vaření Hare Krišna kuchy-
ně. Nadšené účastnice a účastníci se nau-
čili připravit panýr, dva druhy sabdží, rýži, 
samózy a koft y, čatný, rajtu, halvu, laddu 
a lassí. V poklidné přátelské atmosféře 
společně uvařili a obětovali Šrí Krišnovi 
lahodnou hostinu a pak ji radostně přijali. 
Každý účastník kurzu ještě navíc dostal na 
památku kuchařku 108 receptů od Góvin-
dy aneb jak jíst zdravě, bohatě a moudře.

Chcete-li se seznámit s Hare Krišna 
kuchyní i u vás doma, napište na jalangi@
email.cz.

POVODNĚ
Milostí Krišny se velká voda, která se 

přehnala Prahou, vyhnula oběma Góvin-
dám. V hrozivě zatopené Libni se sice 
voda dostala do sklepa restaurace, ale 
oddaní včas vše vynosili nahoru, a tak 
jsou hmotné ztráty minimální. Restauraci 
v Soukenické ulici se voda také naštěstí vy-

hnula, a tak po několikadenním uzavření 
obou provozoven víceméně z bezpečnost-
ních důvodů pokračuje rozdávání prasá-
dam ve velkém i nadále. ❧



Višvanátha Čakravartí ThákuraBhakti jóga

30 30 

jadriččhajá mat-kathádau

džáta-šraddhas tu yah pumán

na nirvinnó náti-saktó

bhakti-jógó ´sja siddhi-dah

Mádhurja Mádhurja 

KádambiníKádambiní

Ve Šrímad Bhágavatamu 
(11.20.8) je řečeno:

Bhakti je popisována slovem jadrič-
čhajá neboli „vlastní vůlí“. A znovu, 
Šrídhara Svámí v komentáři k tomuto 
verši píše, že bhakti má volnost jed-
nat dle své vlastní vůle. Ve slovníku je 
význam slova jadriččhajá popsán jako 

„spontánní a nezávislý“.
Některé osoby vysvětlují slovo jadrič-

čhajá jako „určitý druh štěstí“. Vysvětle-

ní tímto způsobem ale musí být zjevně 
mylné. Například, pochází toto štěstí ze 
zbožných činností? Nebo neštěstí z bez-
božných činů? Nebo jednoduše kvůli 
nevykonávání zbožných činů? 

Pokud přijmeme, že štěstí jako výsle-
dek zbožných činností vytváří bhakti, 
potom následkem toho jako by bhakti 
závisela na zbožných činech a byla jim 
podřízena. Jinými slovy, toto vysvětlení 
se prohřešuje vůči principu svobodné 
vůle bhakti.

Pokud souhlasíme s druhým vysvětle-
ním, že bhakti se rodí z nedostatku štěs-
tí, je takováto štěstěna vrtošivá, nepřed-
vídatelná a tudíž nedokonalá. Jak může 
z něčeho nedokonalého vzniknout něco 
dokonalého? A jestliže někdo řekne, že 

milost Nejvyššího Pána je konečnou pří-
činou bhakti, potom musí člověk znovu 
podstoupit suchopárné zkoumání, aby 
přesně určil příčinu Jeho milosti.

Je jisté, že po mnohém zkoumání 
a hloubání neurčí pevně jednu nevyvra-
titelnou příčinu. Budeme-li následovat 
tento myšlenkový pochod, převládne 
zmatek. Na druhé straně, pokud sou-
hlasíme s tím, že bhakti sytí srdce odda-
ného v důsledku Krišnovy bezpříčinné 
milosti, potom vše pochopíme mnohem 
snadněji.

Někdo se však může zeptat, proč se 
zdá, jako by Pán svou milost často roz-
děloval nerovnoměrně. Je Nejvyšší Pán 
vinen předpojatostí? Pokud je Pánova 
milost bezpříčinná, potom jí musí za-

2. d
íl

2. d
íl

Jak Pán uděluje svou milost a čistou bhakti

Krišna otevřeně prohlašuje, že je dobrovolně podřízený svým čistým oddaným
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hrnovat vše bez jakýchkoliv ohledů, ale 
vypadá to, že svou milost nedává volně 
všem. Měli bychom Krišnovi vyčítat, že 
je zaujatý nebo dokonce nespravedlivý? 

Otevřeně rozdílné chování Pána vůči 
démonům tím, že je zabíjí, a přízeň, kte-
rou projevuje svým oddaným, neočer-
ňuje Pánovu pověst, ale spíše zdobí Jeho 
charakter. Krišnova vlastnost bhakta-
vátsalja, Jeho ochranitelská náklonnost 
vůči oddaným, překonává Jeho ostatní 
transcendentální přednosti. (Osmá 
kapitola se bude tímto bodem zabývat 
podrobněji.)

Často se zmiňuje, že příčinou odda-
nosti je rovněž milost čistého oddaného. 
Stejně jako je o Pánově milosti známo, 
že je bez příčiny, tak i Jeho oddaní, kteří 
mají stejné vlastnosti jako Pán, rovněž 
kolem sebe rozdávají svou bezpříčinnou 
milost. Proto, když prohlásíme, že bez-
příčinná milost oddaného je příčinou, 
která inspiruje bhakti, ale že tato bhakti 
není stejnou měrou rozdílena, přirozeně 
to bude terčem kritiky jako nespravedl-
nost. 

Přestože není správné říci, že bezpří-
činná milost jak Pána, tak Jeho čistého 
oddaného je předpojatá, ve Šrímad Bhá-
gavatamu (11.2.46) se dočítáme:

Madhjama adhikárí vzdává svou lásku 
Nejvyšší Osobnosti Božství, je upřímným 
přítelem všech oddaných Pána, proka-
zuje milost nevědomým lidem, kteří jsou 
nevinní, a nevšímá si těch, kteří závidí 
Nejvyšší Osobnosti Božství.

Tato charakteristika jasně naznačuje, 
že oddaný na úrovni madhjama adhi-
kárí nerozdává svou milost stejnoměrně 
všem. Je pravdou, že Nejvyšší Pán je 
podřízený přáním svého oddaného, 
a proto následuje svého oddaného 
v rozdávání milosti. 

Na základě této skutečnosti lze 
snadno vidět, že pokud je madhjama 
oddaný k někomu milostivý, Pán toho-
to příjemce automaticky zahrne svou 
milostí. Tento závěr je správný ve všech 
ohledech.

Jedinou příčinou, která přitahuje mi-
lost Pána, je bhakti, která neustále sídlí 
v srdci čistého oddaného. Jinými slovy, 
Krišnova milost nebude vyvolána, aniž 
by v srdci Jeho oddaného byla bhakti, 
která přitahuje objevení Jeho milosti 
především. 

Proto, jelikož bhakti je naprosto nezá-
vislá, dokonce i na předchozí zbožnosti 
a štěstěně, je nesporně potvrzeno, že 
bhakti je samo-projevená. Jak bylo již 
zmíněno dříve, oddanost je jedinou pří-
činou oddanosti. 

Bhakti déví nepotřebuje k tomu, aby 
se zjevila, žádnou příčinu či důvod, kro-
mě své vlastní sladké vůle.

Slovo ati-bhagja (nesmírné štěstí) ve 
verši yah kénápjati bhágjéna džátašrad-
dhó ‘sja sévané, kde je popsáno, že „ten, 
kdo se zaměstnává v oddané službě 
s pevnou vírou díky nějakému ohrom-
nému štěstí“, získává nový a hlubší 
význam. 

Nesmírné štěstí už neznamená výsle-
dek předchozích zbožných činností, ale 

nesmírné štěstí získané díky soucitu 
čistého oddaného.

Zde by někdo mohl předložit protiar-
gument a říci, že oddaní jsou vždy pod 
Pánovou vládou, a proto jak by se moh-
la milost oddaného objevit jako první, 
nezávisle a ne jako následek Pánova 
bezpříčinného soucitu? 

Krišna samotný předkládá řešení to-
hoto problému, když otevřeně prohla-
šuje, že je dobrovolně podřízený svým 
čistým oddaným. Pán zplnomocňuje 
své oddané, aby rozdávali milost, jak 
se jim líbí, a takto vyhlašuje jejich výji-
mečné postavení. ❧

Jedinou příčinou, která přitahuje milost Pána, je bhakti, která 
neustále sídlí v srdci čistého oddaného

Nejvyšší Pán je 
podřízený svému 
čistému oddanému



Postup:
Nejprve si připravíme směs na obalování. Sestává z černé hořčice, kterou 

necháme vyprskat na oleji či ghí (hořčice se musí vhodit do již rozpáleného 
oleje), pak vypneme oheň, přidáme asafoetidu, vhodíme kokos (mícháme) 
a ještě než začne hnědnout, přemístíme do větší misky, kde budeme khándvi 
obalovat.

Nyní dáme jogurt do hrnce s tlustým dnem, mírně zahřejeme a vmícháme 
přesátou cizrnovou mouku. Pak přidáme čili, kurkumu, pepř a sůl. Množství 
mouky se může mírně lišit podle hustoty jogurtu, na začátku varu by měla mít 
směs pudinkovou konzistenci. Vaříme na mírném ohni asi 20 minut a neustále 
mícháme. Na konci můžeme přidat cukr.

Zda je směs hotová, poznáme tak, že kápneme na hladký stůl, rozmázneme, 
necháme vychladnout a vzorek by měl jít srolovat a nelepí se mezi prsty. Jinak 
musíme s vařením a mícháním pokračovat. Když je hotovo, uděláme ve velkém 
to, co jsme udělali se vzorkem.

Vyklopíme na hladký stůl, rozetřeme do tenké vrstvy 1 mm tlusté (tlustší by 
se při rolování lámala), necháme vychladnout, nařežeme rádýlkem obdélníčky 
a srolujeme do ruličky. Kdo chce, může ještě před srolováním khándvi pomazat 
rozetřené těsto směsí jogurtu a slunečnicového či olivového oleje.

Pak obalíme v připravené směsi z hořčice a kokosu (nešetřete) a ozdobíme 
petrželkou nebo koriandrem. V chladu můžeme skladovat 2 dny.

Příprava 10 minut, vaření 25 minut, množství 24 ks.

S láskou a oddaností nabídneme Šrí Krišnovi.

Suroviny:
1 000 ml jogurtu
400 ml cizrnové mouky 
(nebo napůl s hladkou 
moukou)
1 a 1/2 ml čili
4 ml kurkumy
15 ml soli 
30 ml cukru
2 ml pepře

Směs na obalování:
30 ml ghí
15 ml hořčice
2 ml asafoetidy
120 ml kokosu

y
1 000 ml jogurtu

Suroviny:

KHÁNDVI

Recept poskytlRecept poskytl
Hansa Avatár dásHansa Avatár dás
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