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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

v předvečer oslavy příchodu Šrí Krišny 
přemítám nad oddanou službou a nad 
vědomím Krišny.

Za ten rok od minulého Džanmášta-
mí se toho stalo tolik, nemyslíte? Nejen 
v našich osobních životech, ale i v celé 
játře a po celém světě. Každý den při-
cházejí nové zážitky a realizace, neustále 
potkáváme nové a nové duše, které se 
rovněž snaží probudit z toho těžkého snu, 
v němž zapomínáme na to, kdo skutečně 
jsme a kam skutečně patříme.

Přemítám také nad tím, co mi na Ratha 
játře říkala moje sankírtanová hrdinka 
Uttará déví dásí. O tom, že kolem nás 
jsou spousty oddaných, kteří se jen tak 
plaše usmívají a vypadají velice pokorně 
a nenápadně. Když pak ale začnou mluvit 
nebo sloužit Krišnovi, můžeme vidět, že 
to jsou vznešené duše, odevzdané touze 
svých duchovních učitelů potěšit Šrílu 
Prabhupádu. Že jsou velice inteligentní, 
znalí, schopní, dobří, idealističtí, milí, 
hodní... prostě že to jsou velice úžasné 
bytosti.

Přemítám i nad tím, proč ještě pořád 
nedokážu dát své srdce zcela Krišnovi tak 
jako oni a pořád se rozhlížím kolem, jest-
li by tu náhodou nebyl někdo jiný a třeba 
i lepší, i když dávno tuším, že nikdo tako-
vý není, nebyl a nebude...

Proč Ho nedokáži vidět všude a ve 
všem, proč se pořád nechávám mást svou 
iluzí ošálenou myslí a proč nechápu, že 
On mě ve skutečnosti chce MNOHEM 
víc než já Jeho?

Proč ještě pořád nechápu, že vše je jen 
Krišnova sladká vůle, že v ní panuje do-
konalý soulad a že to jen můj nedostatek 
vědomí Krišny mi brání vidět Jeho plán 
v úplném celku?

V této nezáviděníhodné situaci mi 
může pomoci jen milost těch nenápad-
ných pokorných duší, a dokud se budu 
zuby nehty držet vznešené společnosti 
těchto labutím podobným oddaných, pak 
mám naději, že s nimi budu moci slavit 
ještě stovky a tisíce dalších Džanmáštamí. 
Že se jejich milostí mé vědomí promění 
a já se pak RÁZEM ocitnu v duchovním 
světě, kde všechny těžkosti zmizí...

Ach, vědomí Krišny je tak pěkné:).

Vaše služebnice
Džalángí déví dásí
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Takže ted ,́  když chceš Takže ted ,́  když chceš 
vědět, kolik je hodin, vědět, kolik je hodin, 

potřebuješ na to dvě ruce…potřebuješ na to dvě ruce…

Když jsme pobývali dva dny v zemi vyhlášené svými ča-
somírami, přinesl Šjámasundar Prabhupádovi digitální 
hodinky, poslední výkřik hodinářské technologie. Tvá-
řilo se to maximálně moderně. Okrouhlé sklíčko bylo 

černé jak saze, a teprve po zmáčknutí malého tlačítka se tam na 
pár vteřin červeně objevil čas. Bylo to velmi novátorské. Šrílu Pra-
bhupádu to nezarazilo. Dal si hodinky na ruku a jeho sekretář mu 
předváděl, jak se používají. Vysvětloval, že je nutné zmáčknout 
pravou rukou tlačítko na straně hodinek, aby byl vidět čas, a pak 
se objeví hodiny. Prabhupáda byl s hodnocením nejnovější tech-
nologie brzy hotov:

„Takže teď, když chceš vědět, kolik je hodin, potřebuješ na to dvě 
ruce…“

Šríla Prabhupáda byl vždy praktický. Takzvaný pokrok vědy 
a technologie ho příliš nevzrušoval. Když například vyšel časně 
ráno na procházku a zahlédl na obloze měsíc, poznamenal: „Dnes 
je Ékádaší.“

Dychtivě používal každou vymoženost, která mu pomáhala 
v jeho překladatelské práci. To jsme se naučili vzápětí po nastěho-
vání do chrámu. Jak Prabhupáda uvádí ve Šrímad Bhágavatamu 
(4.29.55): „Na hmotném bohatství se nemá lpět, ale lze ho použít 
na podporu šíření hnutí pro vědomí Krišny. Jinými slovy, hmotné 
bohatství je možné přijmout v rámci odříkání. Tomu se říká jukta 
vairágja.“ Prabhupáda nebyl připoutaný k hmotným vymože-
nostem, byl však zcela připoutaný ke službě svému duchovnímu 
učiteli a Krišnovi.

Po odjezdu ze Svatého Mořice jsme jeden den strávili 
v exkluzivním curyšském hotelu nad řekou Rýn. Prabhu-
páda měl svůj pokoj a jeho doprovod přebýval společně 
ve vedlejším pokoji. Pokoje ovšem nebyly průchozí, a tak 

když nadešel čas masáže, musel jsem se jít převléknout do jeho 
pokoje, abych nechodil po chodbě v gamše. Jednou jsem si poté, 
co jsem skončil masírování Prabhupády, zapomněl v jeho pokoji 
pytlík s růžencem.

Nebyl to růženec, na kterém Prabhupáda čentoval při mém 
zasvěcení dva roky předtím. Ten jsem bohužel ztratil v Novém 
Vrindávanu. Chtěl jsem pak Prabhupádu požádat, aby pro mě 
čentoval na novém růženci, ale nechtělo se mi přiznat, jak jsem 
byl neopatrný. Vždyť ten pytlík s růžencem bylo prasádam, da-
rované mi Jeho Božskou Milostí. A teď, po návratu do Prabhu-
pádova pokoje, jsem nemohl uvěřit vlastním očím – Prabhupáda 
měl ruku v mém pytlíku s džapou! Následující půlhodinu jsem 
radostně přihlížel, jak na ní čentuje. Tak jako již tolikrát předtím, 
Prabhupáda opět splnil mé přání bez požádání. Počkal jsem, až 
můj pytlík s růžencem odloží, a odnesl jsem si svou nově posvě-
cenou džapa málu do našeho apartmá. Radostí bez sebe jsem se 
chlubil ostatním, jaký se to právě odehrál zázrak.

Šrílo Prabhupádo, znal jste vždy má přání a projevoval mi ne-
smírnou laskavost. Nikdy jsem Vás neviděl zpívat džapu na jiném 

růženci než na Vašem vlastním. Toho dne jste seděl ve svém pokoji 
a pokojně čentoval kolečko za kolečkem na mém růženci. Jak jsem 
byl šťastný!

Prohlašoval jste, že Vaším štěstím je vidět své žáky, když dělají 
pokrok v lásce ke Krišnovi.

Modlím se, abych Vám toto štěstí jednoho dne daroval.

Hare Krišna, Hare Krišna, 
Hare Krišna, Hare Krišna, 

Krišna Krišna...Krišna Krišna...

4. dubna 1973, Curych, Švýcarsko

4. dubna 1973, Curych, Švýcarsko

Když zahlédl na obloze měsíc, 
poznamenal: „Dnes je Ékádaší.“
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5. dubna 1973, let se společností Pan American 
z Londýna do New Yorku

Dones mi 7-UpDones mi 7-Up

Protože Šríla Prabhupáda byl nadsvětský a naprosto svo-
bodný konat, jak se mu zlíbí, byl každý let v jeho spo-
lečnosti dobrodružství. Nikdy jsem netušil, co nás čeká. 
Ani tento den nebyl výjimkou.

Prabhupáda seděl u okénka v zadní části letadla. Já se Šjáma-
sundarem jsme seděli vedle něj. 

Jak bylo běžné u transkontinentálních letů, letušky často na-
bízely cestujícím občerstvení, aby se předešlo dehydratujícímu 
působení recyklovaného vzduchu. Letuška procházela uličkou 
s tácem s nápoji v průhledných plastikových pohárcích a nabíze-
la je cestujícím.

„Co to je?“ ptal se mě Prabhupáda, když se přiblížila k našim 
sedadlům.

„To je 7-Up, Šrílo Prabhupádo,“ odpověděl jsem. „Chtěl byste 
pohárek?“

„Ano. Alespoň to vyzkouším,“ řekl.
Bez meškání jsem požádal o tři pohárky pro nás všechny. Vy-

čkávali jsme se Šjámasundarem, až Prabhupáda ochutná první 
doušek. Chtěli jsme si být jistí, že 7-Up bude prasádam. 

Bedlivě jsme Prabhupádu sledovali, jak přikládá pohárek ke 
svým lotosovým ústům. Maličko se napil a odložil pohárek na 
stolek.

„Ach! Je to velmi osvěžující,“ řekl.
Za minutku jsme měli své drinky vypité.
Během letu jsme si dali 7-Up ještě třikrát nebo čtyřikrát. Po-

každé, když Prabhupáda drink dopil, poznamenal: „Ach, je to 
velmi osvěžující. Vynikající.“

Při jedné obchůzce letuška položila na stolek plechovku s ná-
pojem a pohárek plný ledu. Šríla Prabhupáda pozvedl plechovku 
a zeptal se: „Jaké tam jsou přísady?“

„Voda, cukr, kyselina citrónová, přírodní limetkový olej,“ četl. 
„Tak to je v pořádku. Všechno tohle je velmi dobré. To všechno 
jsou přírodní přísady.“

Byl okouzlující. Z místa by mohl na ten drink dělat reklamu. 
Byl svým objevem nadšený. Radost, s jakou prožíval každý oka-
mžik, byla strhující.

Po příjezdu do chrámu se jeden oddaný ptal, zda Prabhupáda 
něco nepotřebuje. Nic mě nenapadalo. Nedokázal jsem si před-
stavit nic, co by ten oddaný mohl mému milovanému duchovní-
mu učiteli poskytnout. Ale on dál trval na tom, že Prabhupádovi 
musí něco nabídnout.

„Tak dobrá, chutná mu 7-Up,“ řekl jsem nakonec. „Mohl bys 
mu opatřit 7-Up.“

Přesvědčil jsem ho, že je to výborný nápad. Ještě téhož dne od-
daný přitáhl celou bedničku 7-Up a já jsem ji uskladnil v Prabhu-
pádově kuchyni.

Musím ale přiznat, že prvních pár dní jsem značně váhal 
a 7-Up jsem Prabhupádovi nikdy nenabídl. Začal jsem ho nako-
nec pít sám, protože nabídnout Prabhupádovi 7-Up jsem se pros-
tě neodvážil. Čekal jsem marně na nějaký příhodný okamžik, ale 
nakonec se ta příležitost naskytla.

Jednoho večera přijel Prabhupádu navštívit chrámový prezi-
dent, který byl jinak mimo město. Když pak Jeho Božská Milost 
ve svém pokoji s tímto svým žákem rozmlouvala, zaslechl jsem 
cinkání Prabhupádova zvonku. 

Vystartoval jsem do Prabhupádova přijímacího pokoje, ale ten 
oddaný mě zastavil ještě na chodbě.

„Šríla Prabhu-
páda si přeje trochu 
vody,“ řekl.

„Ok,“ odpověděl 
jsem a pokračoval 
dál do pokoje Gu-
rua Mahárádže.

„Šríla Prabhu-
páda si přeje trochu 
vody!“ opakoval rozhořčeně představený chrámu. Naštvaně, ale 
s předstíraným klidem, povídám: „Počkej prosím tě. Potřebuji se 
Jeho Božské Milosti na něco zeptat.“

Bylo jasné, že ten žák si přál mít s Prabhupádou soukromý roz-
hovor a já jsem to narušoval. Vzhledem k mé zabedněnosti mi 
to hned nedošlo, tak jsem šel dál do Prabhupádova přijímacího 
pokoje a složil mu poklony.

„Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem. „Nedal byste si skleničku 7-Up?“
„Ale ano!“ odpověděl s úsměvem. „Přines mi 7-Up.“
Spěchal jsem zpátky do 

kuchyně, naplnil stříbrný po-
hár ledem a 7-Up. Pak jsem 
pádil zpátky do obýváku, 
postavil 7-Up na stolek před 
Prabhupádu a složil poklony. 
Prabhupáda se usadil na svůj 
polštářek a usrkával nápoj.

„Je to velmi osvěžující,“ řekl.
Vstal ze svého ásanu, 

procházel se po pokoji a vy-
chutnával si 7-Up. Zůstal 
jsem v místnosti a blaženě 
sledoval, jak si můj duchovní 
učitel užívá chladný nápoj. 

Můj duchovní bratr zara-
ženě sledoval celou událost 
a nemohl se dočkat, až zmi-
zím z pokoje. Když Prabhu-
páda dopil svůj 7-Up, vzal 
jsem prázdný pohár, složil 
poklony a radostně opustil 
jeho pokoj. Cítil jsem, že 
jsem tímto prostým činem 
uspokojil svého Gurua 
Mahárádže, přestože jsem 
nechtěně popudil svého du-
chovního bratra.

Šrílo Prabhupádo, jsem navěky požehnaný Vaší bezpříčinnou 
milostí. Děkuji Vám za příležitost být svědkem Vašich hravých zá-
bav. To, že jsem mohl pozorovat Vaše důvěrné líly, mi dovolilo ale-
spoň nepatrně nahlédnout do Vašeho spojení s Nejvyšším Pánem. 
Vaše dětská bezprostřednost ostře kontrastovala s Vaší lví podobou 
áčárji. 

Při šíření hnutí Pána Čaitanji jste důrazně dělal vše, co bylo 
zapotřebí. Jako čistý oddaný Pána jste byl zcela lhostejný vůči slávě 
a zbožňování, které vám okolí neustále projevovalo. Právě proto 
Vám zcela náleží. ❧

Byl zcela připoutaný ke 
službě guruovi a Krišnovi
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NEMÁM ČASNEMÁM ČAS

CHRONICKÁ NEMOC 

OBYČEJNÉHO ČLOVĚKAOBYČEJNÉHO ČLOVĚKA

Doktor Meghnath Saha, význam-
ný vědec, spěchal na setkání 
plánovací komise. Naneštěstí 
cestou ve svém autě zemřel 

a nepodařilo se mu požádat smrt, aby po-
čkala, jelikož právě neměl vůbec čas.

Dr. Ansari, význačný kongresový vůdce, 
zatímco umíral v jedoucím vlaku na cestě 
domů, pronesl, že on sám i téměř všichni 
muži z jeho rodiny jsou lékaři, ale smrt je 
přesto tak krutá, že umírá bez jakéhokoliv 
lékařského ošetření.

Proto je smrt v Bhágavatamu popsána 
jako dúranta vírja neboli nepřemožitelná. 
Smrt čeká každého, přestože každý si mys-
lí, že on možná nezemře. Existuje život po 
životě. Tento velice zaměstnaný člověk by 
se to měl pokusit dozvědět také, a stejně 
tak to, kam kráčí.

Život je pouhou chvílí na jeho nejdel-
ší pouti a zdravě uvažující člověk by se 
neměl zabývat pouhou chvilkou. Nikdo 
neříká, že tělo by se nemělo udržovat, ale 
každý by měl vědět z Bhagavad gíty, že tělo 
je vnějším oblekem a že duše je skutečnou 
osobou, která si na sebe ten oblek odívá. 
Takže pokud se někdo stará pouze o oble-
čení, aniž by se staral o skutečnou osobu 

– tak to je čiré šílenství a ztráta času.
Pokud někdo slouží Bohu, slouží všem. 

Protože Bůh je všechno, ale všechno není 
Bůh. Když někdo slouží něčemu, neslouží 
všemu, protože něco není vše. Proto služba 
Bohu je službou všem. Je to jako zalévání 
kořenů stromu nebo plnění žaludku potra-
vou. To je standardní služba.

V Bhagavad gítě Šrí Krišna říká (Bg. 
7.13-14):

„Celý svět je oklamán třemi kvalitami 
(dobrem, vášní a nevědomostí), a tak ne-
zná Mě, nechřadnoucího Nejvyššího Pána, 
jenž stojí nad nimi.

Tuto Mou božskou energii, složenou ze 
tří kvalit hmotné přírody, je těžké překo-
nat, ale ti, kdo se Mi odevzdali, ji zdolají 
velmi snadno.“

Nikdo nemůže jít „Zpátky k Bohu“ nebo 
Ho znát jako Nejvyšší Osobu, protože kaž-
dý je v pevném sevření hmotných kvalit 
přírody. Hmotná příroda má tři kvali-
ty – dobro, vášeň a nevědomost. A nikdo, 
dokonce ani nanejvýš inteligentní osoba, 
která může vlastnit všechny světské dobré 
vlastnosti, až po nejnižší masu lidí, ve vět-
šině případů nevzdělanou, línou a přemo-
ženou nezměrnou škálou různých strachů 
a úzkostí, nemůže znát Pána kvůli shora 
uvedené příčině.

Zákony přírody jsou vytvořeny tak, že 
nám připadají jako spousta problémů. 
Jsou strohé kvůli těmto třem kvalitám. Je 
řečeno, že tyto kvality jsou zábavné, pro-
tože každý je spokojený s kvalitou svého 
smyslového požitku.

Počínaje nejvýše civilizovaným člově-
kem (jeden druh živé bytosti) po výkaly 
pojídající prase (jiný druh živé bytosti) 
je každý spokojený s objekty smyslového 
uspokojení, ačkoliv všechny jsou v růz-
ných kvalitách.

Od učeného bráhmany, o kterém je řeče-
no, že je prvotřídní živou bytostí v kvalitě 
dobra, po psa či pojídače psů, každý je 
uchvácen svojí vlastní kvalitou přírody. 
A pokud je člověk podmíněný různými 
kvalitami hmotné přírody, nemůže znát 
Nejvyšší Osobu jako příčinu všech příčin. 
Ti všichni jsou v zajetí okovů různých kva-
lit, někdo je ve zlatých okovech, zatímco 
jiný v železných.

Hmotná příroda je tak mocná, že může 
držet pod svým podmíněním všechny po-
dobně iluzí zmatené živé bytosti v různých 
kategoriích hmotných kvalit. Stejně jako 
vězeň nemůže rozbít okovy svým vlast-
ním úsilím, tak také nikdo nemůže zdolat 

Pokud přistoupíme k nějakému 
džentlmenovi a požádáme ho, 
aby se stal čtenářem časopisu 
„Zpátky k Bohu“, někdy 
slýcháme odpověď „NEMÁM 
ČAS“.
Říkají, že jsou příliš 
zaměstnaní ve vydělávání 
peněz pro udržení těla a duše 
pohromadě. Když se jich ale 
zeptáme, co myslí tou „duší“, 
tak nemají co říci.

Někdy slýcháme odpověď „NEMÁM ČAS“ Někdy slýcháme odpověď „NEMÁM ČAS“ 
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zákony přírody svou vlastní nepatrnou 
snahou.

Žádné množství plánů ať na pět, deset, 
nebo tisíce a milióny let nám proto ne-
může přinést trvalé štěstí, pokud a dokud 
nepřijmeme plán Nejvyššího Pána a nebu-
deme ho upřímně naplňovat. Tomu se říká 
standardní služba.

Je proto nezbytné, abychom všichni 
okamžitě přistoupili k vykonávání plánu 
Šrí Krišny pomocí naší standardní služby, 
popsané v Bhagavad gítě.

Nesprávný druh civilizace, která je 
příliš materialistická, postupně zavádí 
veškerou světovou populaci k pádu do 
nejnižších podmínek podmíněného 
života. 

Podmíněný život znamená být víc 
a víc zapletený v zákonech hmotné 
přírody. Funkci hmotné přírody jsme 
vysvětlili již dříve. 

A těm, kteří jsou příliš okouzleni tě-
mito hmotnými zákony, se říká asurové 
neboli ateisté. 

Ateista nerad přijímá standardní službu, 
kterou doporučuje Nejvyšší autorita Osob-
nosti Božství.

Tito ateisté, ač mohou být velkými re-
ligionisty, učenci, vědci, politiky, fi lozofy, 
básníky, umělci, státosprávci, obchodníky, 
právníky, učiteli a podobně, jsou oklamáni 
zákony přírody, a proto neuznávají nejvyš-
ší autoritu Všemocného.

Zpátky k Bohu, z 16.3.1956, Ročník 3, 
číslo 2 ❧

Zrovna nedávno jsem měl úžasnou realizaci, o kterou bych se 
chtěl podělit s oddanými všude. Mnoho let jsem byl púdžárím 
a sévaitem v domě Advaity Áčárji. Byl jsem tam i ve 40. a 50. le-
tech. Tehdy jsem si všiml, že chrám docela pravidelně navštěvuje 
jeden bengálský oddaný, grihasta.

Byl oblečený v bílém khadi, dhótí a kurtě a vždycky přicházel 
sám. Sedával v zadní části mandiru, nemluvil a jen velmi klidně 
a hluboce pronášel harinám na své mále. Všiml jsem si, že chodil 
o víkendech, obvykle jednou za měsíc nebo dva, v pravidelných 
intervalech. Po mnohahodinové džapě mi při odchodu vždy 
poděkoval. Jeho přítomnost byla hluboká a začal mě přitahovat. 
Své oddané činnosti prováděl osaměle, tak jsem na něho nikdy 
nemluvil, abych ho nerušil. Někdy jsem si všiml, že zatímco dža-
poval, jeho oči byly plné slz a zalykal se mu hlas.

Pak po velmi dlouhou dobu nepřišel. Nicméně si jasně vzpo-
mínám, že v srpnu 1965 jsem uviděl v zadní části mandiru sedět 
v šafránu oblečeného sannjásího. Okamžitě jsem v něm poznal 
svého starého přítele z minulosti. Znovu tam seděl a dlouhou 
dobu pronášel Hare Krišna.

Viděl jsem, jak se jeho korálky pohybují a oči měl zavřené 
v soustředěné oddanosti. Naříkal beze studu ještě více než před-
tím. Nakonec, když přišel večer, složil dandavat pranám a zůstal 
dlouhou dobu ležet na zemi. Když vstal, přišel ke mně a znovu mi 
poděkoval za moji sévu tady v Advaita Bhavanu.

Zeptal jsem se ho: „Kdo jste? Pamatuji si vás již odedávna.“
Odpověděl: „Jmenuji se Abhaja Čaranáravinda Bhaktivédánta 

Svámí Mahárádža. Jsem nehodný žák Jeho Božské Milosti Šríly 
Bhaktisiddhánty Sarasvatího Th ákura, Šríly Prabhupády, mého 
božského pána. Chodil jsem sem tak dlouho, protože můj Guru-
déva mi dal nemožný úkol. Toužil, abych odešel přes oceán do zá-
padních zemí a šířil vznešené učení Šrí Čaitanji Maháprabhua. Je 
tam bezpočet duší, které nikdy neslyšely o Šrí Šrí Rádě Krišnovi, 
a tak tito lidé velmi trpí. Nevěděl jsem, jak se tento úkol v podobě 
jeho vůle stane úspěšným, a tak jsem často chodil sem, do tohoto 
zvláštního domu Advaity Áčárji, kde se On, Nitjánanda Prabhu 

a Šrí Čaitanja Maháprabhu scházeli, aby plánovali sankírtanové 
hnutí.

To tady zahájili záplavu lásky k Bohu, která se rozšířila po Indii 
a pokračuje dodnes. Tak jsem se tu velmi vroucně modlil, aby 
mi všichni dali svoji milost, že mě nějakým způsobem zmocní 
a povedou. Chci potěšit svého Gurudéva splněním jeho přání, ale 
cítím se k tomu nekvalifi kovaný.“

Když se mnou mluvil, viděl jsem opět slzy stékající mu po tvá-
řích. Pak pokračoval: „Zítra jedu do Kolkaty, abych odjel na lodi 
přes oceán do Ameriky. Nevím, co mě tam čeká, ale velmi vrouc-
ně se modlím o pomoc.“

Pak mě velmi pokorně požádal o požehnání. Byl jsem opravdu 
dojat upřímností a odhodláním tohoto vaišnavy, když jsem ho 
sledoval, jak se vydává na svoji cestu.

O několik let později jsem si všiml bílých vaišnavů, kteří začali 
vůbec poprvé přicházet do Advaita Bhavanu. Měli na sobě dhótí 
a sárí a džapovali na tulasí mále. Nikdy jsem se žádným z nich ne-
mluvil, ale pak mi jeden dal tento časopis Zpátky k Bohu z Ame-
riky. Když jsem se díval na fotografi e, najednou jsem poznal mal-
bu zakladatele-áčárji, který vědomí Krišny přinesl na Západ. Byl 
to obraz mého přítele Bhaktivédánty Svámího, který sem v mi-
nulosti tolik chodíval a modlíval se tu. Pak jsem si uvědomil, že 
skutečně dosáhl cíle nemožné mise svého Gurudéva. Viděl jsem, 
že to je opravdu on, jenž začal sám a bez přetvářky a uskutečnil 
tento slavný zázrak navzdory všem překážkám.

Jakmile jsem ten obraz viděl, přišel jsem sem do tohoto chrámu 
v Májápuru sdělit vám tuto informaci. Já vím, že odešel z tohoto 
světa, ale myslel jsem si, že možná budete chtít znát tento příběh 
o vašem a mém milovaném Šrílovi Prabhupádovi.

z knihy Our Srila Prabhupada, A Friend To All ❧

Šríla Prabhupáda v Advaita Bhavanu
Tento příběh vyprávěl púdžárí z domu Šrí 
Advaity Áčárji v Šántipuru v Západním 
Bengálsku v Májápuru v roce 1980, když do 
ISKCONského Čaitanja Čandródaja Mandiru 
s sebou přinesl výtisk časopisu Zpátky k Bohu 
s článkem o Šrílovi Prabhupádovi nazvaný 
Život v přípravách.

Začal sám a bez Začal sám a bez 
přetvářky a uskutečnil přetvářky a uskutečnil 

tento slavný zázrak tento slavný zázrak 
navzdory všem navzdory všem 

překážkámpřekážkám
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Anatolij Fjodorovič Pinjájev (Anan-
ta Šanti Dás) byl prvním sovětským 
Hare Krišna oddaným. Kvůli svému 
aktivnímu kázání po celém Sovětském 
svazu a kvůli svému duchovnímu vlivu, 
který měl na mnoho lidí, byl podroben 
krutému pronásledování po 
dobu pěti a půl roku z rukou 
zaměstnanců různých sovět-
ských psychiatrických léčeben. 
Následuje výňatek z jednoho 
rozhovoru, který poskytl 
v únoru 1988.

Začal jsem kázat vědomí 
Krišny po návštěvě Šríly Prab-
hupády v Moskvě v roce 1971. 
Lidi v Sovětském svazu začalo 
vědomí Krišny přitahovat víc 
a víc a poměrně rychle se šíři-
lo. Vládní úřady však dostaly 
strach, protože tolik lidí z řad 
inteligence se začalo zajímat 
o vědomí Krišny. Vše duchovní bylo po-
važováno za trestný čin, a proto začaly 
s represí.

Bylo to jako exploze vědomí Krišny 
v Sovětském svazu. Úřadům to nahánělo 
strach, a tak se pokoušely poškodit dob-

rou pověst tohoto hnutí a představit ho 
jednoduše jako skupinu bláznů a zločinců. 
Protože jsem byl první, kdo začínal s ká-
záním, a protože jsem byl jediným žákem 
Šríly Prabhupády, pokoušeli se mě zkrotit 
a představovali mě jako šíleného zločince. 

Soud obvinil mé duchovní bratry a mě 
z toho, že učíme vegetariánství, o němž 
tvrdil, že škodí tělu, a že učíme mantry 
a modlitby, o čemž tvrdil, že škodí du-
ševnímu stavu člověka. Obžalovali nás na 
základě této absurdní záminky.

Uvěznili mě a snažili se představit kaž-
dého, kdo v této zemi následuje vědomí 
Krišny, jako blázna. Vsadili mě do vězení 
pro psychicky nemocné. Zde lékaři říkali, 
že se učili, že věřící lidé jsou duševně choří 
a že jen duševně choří si mohou myslet, že 
je Bůh, že je duše a že my nejsme tato těla, 
nýbrž duchovní jiskry.

Podrobili mě mnohaměsíční léčebné 
kúře. Dávali mi léky třikrát denně. Bylo 

to tak strašné, že jsem dokázal 
pouze ležet na posteli. Tyto 
léky byly speciální – působily, 
že jsem se nedokázal na nic 
soustředit. Když jsem se po-
kusil zpívat nahlas, dali mi tak 
obrovské dávky, že jsem málem 
zemřel. 

Když jsem ležel na posteli, 
cítil jsem veliké hmotné nepo-
hodlí, léky působily nepokoj 
a nutily vás neustále po celou 
dobu měnit pozici těla. Cítil 
jsem se velice slabý a tak ne-
pohodlně. Bylo to jak mučení 
po řadu měsíců a let. Jedinou 
přestávkou v mučení bylo, když 

jsem v noci spal.
Zpočátku, když mě psychiatři považo-

vali za blázna, jsem byl převezen z obyčej-
ného vězení do psychiatrické věznice ve 
Smolensku. Bylo na stejném místě jako 
běžné vězení, ale byly tam zvláštní cely pro 

Jeden jediný žák     
Ananta Šanti Dás Ananta Šanti Dás 
svými vlastními slovysvými vlastními slovy

Drazí odd aní,
prosím přijměte naše pokorné po-

klony! Sláva Šrílovi Prabhupádovi!

Před několika dny jsme se v šoku 
a se zármutkem doslechli o odchodu 
našeho drahého duchovního bratra 
Ananty Šanti prabhua, legendy v ději-
nách hnutí pro vědomí Krišny.

V roce 1971 navštívila Jeho Božská 
Milost na pozvání profesora Ko-
tovského Moskvu s touhou zasadit 
semínko bhakti v jinak duchovně 
zpustošené zemi utlačované ko-
munistickým režimem. O pět dní 

později Šríla Prabhupáda odjížděl 
z Moskvy s tím, že se nejen podělil 
o poklad vědomí Krišny, ale že za se-
bou zázračně zanechal nově zasvěce-
ného žáka – prvního ruského gaudíja 
vaišnavu.

Tento slavný vaišnava, kterého Jeho 
Božská Milost s láskou pojmenovala 
Ananta Šanti dás, se měl stát hrdinou 
pro další generace oddaných.

Po Prabhupádově odjezdu se 
Ananta Šanti prabhu usilovně snažil 
s vírou a odevzdaností nabídnout dar 
Krišna bhakti ruským lidem. V ostře 
sledované kultuře poznamenané ne-
úprosným vládním potíráním všeho 
duchovního riskoval svůj život při 

kázání a vyučování z jediné vzácné 
Bhagavad gíty takové, jaká je, kterou 
mu tam nechal tajemník Šríly Prab-
hupády.

Ananta Šanti prabhu a oddaní, kte-
ré kultivoval, tajně rozdávali ručně 
přepisované kopie této knihy široko 
daleko, zatímco se v undergroundu 
potají rychle šířilo hnutí pro vědomí 
Krišny.

Jak bylo kázání Ananty Šanti 
Prabhua čím dál úspěšnější, začala 
si toho všímat i vláda. Počátkem 
osmdesátých let byl vládou zadržen 
a uvězněn. Jeho zločin? Neochvějná 
víra v pokyny svého duchovního uči-
tele a snaha učit duchovní poznání 

Prabhupáda na Rudém náměstíPrabhupáda na Rudém náměstí
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čistého oddaného

a oddanost Pánu Krišnovi. Ačkoliv 
se mu podařilo z vězení uniknout, 
vláda neustávala a byl znovu zadržen 
a tentokrát byl odsouzen k pobytu 
v psychiatrické léčebně na neomeze-
nou dobu.

Po léta trpěl Ananta Šanti prabhu 
nevýslovné mučení z rukou vládních 
lékařů. 

Nakonec díky celosvětové kampani 
se členům Mezinárodní společnosti 
pro vědomí Krišny podařilo přitáh-
nout pozornost k jeho neutěšené 
situaci a dokonce australský předseda 
vlády osobně požádal sovětského 
vůdce Michaila Gorbačova o propuš-
tění Ananty Šanti prabhua.

Dnes, díky silné touze Šríly Prab-
hupády a obětem Ananty Šanti prab-
hua a jeho následovníků, se vědomí 
Krišny praktikuje po celém Rusku 
a v mnoha zemích bývalého Sovět-
ského svazu.

Každý rok se scházejí dohromady 
tisíce a tisíce oddaných, aby zpívali 
svatá jména a naslouchali ze stej-
ných posvátných textů, jimž Ananta 
Šanti prabhu věnoval roky svého 
života, aby je mohl představit svému 
národu.

Nesčetně ruských gaudíja vaišnavů 
dává světu ideální příklad nadše-
ného praktikování a šíření vědomí 
Krišny.

Za to musíme vzdát svůj upřímný 
dík nohám Jeho Milosti Ananty Šanti 
prabhua.

Uprostřed hlubokého zármutku 
nad ztrátou jeho společnosti se 
modlíme k lotosovým nohám Šríly 
Prabhupády, abychom mohli mít 
příležitost být opět s Anantou Šanti 
prabhuem ve službě kazatelské misi 
Jeho Božské Milosti.

Hare Krišna
Vaši služebníci
Tamóhára dás
Anúttama dás
Praghóša dás,

členové výkonného výboru GBC, 
17.06.2013 ❧

psychiatrické vězně. Mělo to špatné strán-
ky obojího – jak psychiatrické léčebny, tak 
vězení. Bydleli jsme v malých celách zhru-
ba po dvaceti. Nebylo tam dost čerstvého 
vzduchu. Koupali jsme se nepravidelně, 
někdy jednou za 23 dní. Mnoho lidí mělo 
na těle nejrůznější hmyz.

Celé místo bylo velice špinavé a jídlo, 
které vařili, velice špatné. Lidem tu často 
padaly zuby a krvácely dásně. Jedl jsem 
jen velmi málo. Všechno tu byl problém. 

Dokonce i hlídači tu byli zločinci. Bylo to 
místo pro šílené zločince, kteří se spolu 
neustále prali a hádali. Všichni tu na sebe 
neustále vyvíjeli nátlak – lékaři, dozor-
ci, zločinci, každý. Každý zde byl velice 
rozrušený. Moji příbuzní mi řekli, že mě 
nikdy nepropustí.

Vězni byli trestáni za všechno. Snažil 
jsem se prát si svoje oblečení a každé ráno 
jsem se pokoušel umýt si alespoň některé 
části svého těla. Ale mnohokrát jsem za to 

byl potrestán. Nelíbilo se jim to. Dozorci 
se mě několikrát pokoušeli zbít.

Po celou dobu zde panoval psychický 
nátlak. Léky byly podávány z jakéhokoliv 
důvodu a pod jakoukoliv záminkou. Lé-
kaři se z nějakého důvodu rozhodli, že 
jsem způsobilý být propuštěn z této spe-
ciální psychiatrické věznice do obyčejné 
psychiatrické věznice. KGB se to nelíbilo, 
protože jejich cílem bylo držet mě zde po 
celý můj život. Ale namísto toho jsem byl 
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Jak začalo rozdávání 
knížek v Rusku
V roce 1971 nechal Šríla Prabhupáda 
v Rusku jednu Bhagavad gítu. Tato 
kniha byla čtena, kopírována, dělily se 
o ni stovky a tisíce lidí.

A potom, v roce 1989 se Brahma 
Muhúrta doslechl na mezinárodním 
vysílání BBC, že teď se smí do Ruska 
dovážet náboženská literatura. Takže 
vytiskl 200 000 mahá velkých knih 
a poslal je ze Španělska do Ruska.

Ale na hranici mezi Polskem a Sovět-
ským svazem místní celníci nevěděli 
o novém zákoně, že je legální takové 
knihy dovážet, a tak celý náklad zastavi-
li. Stáli tam dva týdny, než jim bylo ko-
nečně povoleno pokračovat do Moskvy, 
ale tam celníci všechny knihy zabavili 
a převezli do skladiště.

Dovedete si to představit? Před ro-
kem 1989 bylo vše v undergroundu, vše 
bylo zakázané. Lidé si kopírovali knihy 
a četli knihy. Mám jednoho velice dob-
rého přítele, který riskoval svůj život. 
Na černém trhu koupil tiskařský lis 
a papír a barvy, a v noci to vše přivezl 
domů, začal tisknout Prabhupádovy 
knihy a autem pak jezdil po celém So-
větském svazu, aby rozvážel tyto knihy 
do různých středisek a oddaným. Neu-
stále riskoval život, protože všude bylo 
spousta policejních kontrol. Několikrát 
ho zastavili a on musel utíkat, aby jim 
zmizel v lese. Jenom tam nechal auto 
a všechno a utíkal.

Poté, co knihy zůstaly v celním skla-
du, začali oddaní demonstrovat. V ce-
lém Sovětském svazu bylo v té době 
pouze 100 oddaných. Po dvou měsících 
demonstrací byly knihy v říjnu 1989 ze 
skladu uvolněny. Dva měsíce oddaní 
demonstrovali každý den na ulici. Před-
tím, než byly ty knihy dovezeny, oddaní 
na těch demonstracích byli jedinými 
oddanými z celého Sovětského svazu. 

Pak oddaní šli ven a rozdali těchto 
200 000 knih a během dalších 10 let 
vytiskli dalších 16 miliónů knih. Všech-
no začalo z těchto knih – nové chrámy, 
noví oddaní. Všechny ty milióny knih, 
které pak byly rozdány, a všichni ti od-
daní, kteří pak přišli, to vše bylo zapo-
čato těmito dvěma sty tisíci knih.

To je docela dobré. Ukazuje nám 
to, že pokud jsou oddaní odevzdaní 
a upřímní, tak Krišna je může neome-
zeně zplnomocnit.

Navína Nírada dás ❧

převezen do jiné zvláštní psychiatrické 
věznice ve městě Orjol.

Každý zde v tomto místě žasl nad sku-
tečností, že jsem byl uvězněn kvůli kázání 
náboženství. Viděli, že úřední moc byla 
vůči mně obzvláště krutá, a nemohli po-
chopit proč.

Od své matky jsem se dozvěděl, že moji 
duchovní bratři po celém světě zahájili 
kampaň za mé propuštění. A také za pro-
puštění dalších vězněných oddaných v So-
větském svazu. Situace se trošku změnila. 
Poslední půlrok v Orjolu se čekaly nějaké 
změny, a tak jsem v té době začal kázat 
více.

Ve Smolensku mě drželi v jednom ne-
mocničním pokoji, kde byl lékař známý 
svými sadistickými sklony. Nicméně 
v Orjolu mi můj poslední lékař řekl, že 
jsem zcela příčetný. Řekl, že chápe, že jsem 
byl ve vězení pro duševně choré kvůli poli-
tické situaci. Před „perestrojkou“ byl každý 
aspekt duchovního a intelektuálního živo-
ta v naší zemi potlačován. Řekl mi: „Čas 
pracuje pro vás. Díky změnám v naší zemi 
a díky pomoci ze zahraničí budete dříve 
či později propuštěn.“ Byl ke mně trochu 
soucitný a já mu kázal. Jsem velice vděč-
ný mým duchovním bratrům a lidem po 

celém světě, kteří něco 
udělali pro to, abych byl 
propuštěn.

Z orjolské psychiatric-
ké věznice jsem byl pro-
puštěn velice zvláštním 
a neobvyklým způsobem. 
Jednoho dne si mě za-
volal můj lékař a řekl mi, 
že je poněkud vyvedený 
z míry. 

Řekl mi, že z Moskvy mu přišly nějaké 
dokumenty, kde se píše, že bych měl být 
propuštěn. 

Řekl mi, že z Moskvy přijede nějaký 
význačný profesor, který bude součástí 
lékařské komise, která rozhodne o mém 
propuštění.

Když profesor dorazil, mluvil dlouho 
s mým lékařem, aniž bych byl u toho. Na 
konci mému lékaři řekl: „Ano, je naprosto 
normální. Propustíme ho, ale necháme mu 
jeho diagnózu, jelikož jeho stav se může 

v budoucnosti znovu 
vrátit.“

Když mi to můj lékař 
vyprávěl, požádal jsem 
ho, ať se zeptá profesora: 

„Kdo může zaručit, že 
se za nějakou dobu ne-
zblázníte?“ Můj lékař mi 
řekl: „Ano, zeptal jsem 
se ho na to, a on mi od-
pověděl, že nachází pří-
znaky duševní choroby 
rovněž i sám u sebe.“ ❧Rozdávání jídla pro život

Mitravindá déví dásí 
v kampani za propuštění 

ruských oddaných

Vaišnaví se 
zástupci státní 
moci
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Všechny ostatní žáby si stouply 
okolo a radily se, jak by mohly 
svým přítelkyním pomoci. Když 
viděly, jak je jáma hluboká, 

zděšené hrůzou došly k závěru, že je to 
beznadějné, a řekly těm dvěma žábám, že 
bude lepší, když se podvolí svému osudu, 
protože tak jak tak už jsou stejně téměř 
nebožkami.

Neschopny přijmout svůj strašný úděl 
začaly obě žáby skákat tak vysoko, jak jen 
mohly. Jedna žába zakřičela do jámy, že to 
je zbytečné a že by se v takové situaci neo-
citly, pokud by byly opatrnější, pokornější 
vůči žabím zákonům a zodpovědnější. 

Ostatní žáby začaly smutně vykřikovat, 
aby šetřily síly a přestaly se snažit, protože 
už jsou stejně téměř mrtvé. Obě žáby dál 
ze všech sil skákaly a po několika hodi-
nách zoufalého snažení byly zcela vysílené.

Nakonec jedna z žab dala na rady svých 
přítelkyň.

Svěsila ruce, s klidem přijala svůj osud, 
lehla si na dno jámy a zemřela. Ostatní jen 
bezmocně přihlížely tomuto neštěstí. Dru-
há žába skákala dál, dávala do toho vše, 
ačkoliv jí tělo nesnesitelně bolelo a byla 
naprosto vyčerpaná. 

Její družky ji shora opět vyzývaly k tomu, 
ať přijme svoji sudbu, přestane si ubližovat 
a jednoduše umře.

Vysílená žába skákala silněji a silněji 
a – zázraku ze zázraků! – nakonec sko-
čila tak vysoko, že vyskočila z jámy ven! 
Ohromené žáby oslavovaly její zázračné 
vysvobození. 

Později ji obklopily ze všech stran a za-
čaly se vyptávat: „Jak to, že jsi skákala dál, 
i když jsme ti říkaly, že je to nemožné?“ 
Udivená žába, která jim odečítala ze rtů, 
jim vysvětlila, že je hluchá, a když viděla, 
jak gestikulují a křičí, myslela si, že ji po-
vzbuzují. 

Vše to přijala jako podporu, inspiraci její 
horlivé snahy dostat se ven a zvítězit – bez 
toho by to nikdy nedokázala.

Tento prostý příběh v sobě ukrývá hlu-
boký smysl. Kniha přísloví říká: „Jazyk 
vládne životu i smrti.“ Vaše ničivá slova 
mohou zapříčinit hluboké rány, mohou 
se stát zbraní, mohou zadusit touhu dál 
se snažit, dokonce mohou zničit i životy 
druhých.

Vaše zhoubná, neuctivá slova mohou 
někoho ponížit v očích druhých, zničit je-
jich pověst a mít trvalý vliv na vztahy okolí 
k tomuto člověku. Vaše nadšení vzbuzující 
slova mohou někomu dodat odvahy a po-
vzbuzení a pomoci mu být takový každý 
den.

Buďte opatrní v tom, co říkáte. Slova 
v sobě ukrývají neuvěřitelnou sílu. Pokud 
máte chuť říct slova, kterými popřejete 
dobro, pochválíte nebo povzbudíte, tak to 
udělejte hned teď a přímo to těm druhým 
řekněte. 

Naslouchejte svému srdci a reagujte. Ně-
kdo někde čeká na vaše slova. ❧

JAZYK VLÁDNE ŽIVOTU I SMRTI
PŘÍBĚH O DVOU ŽÁBÁCH

Několik žab skákalo lesem 
a dělaly to, co žáby obvykle 
dělají. Když tu náhle dvě 
z nich spadly do hluboké 
jámy. 
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Včera oddaní hlasovali, a výsled-
kem demokratického procesu je, 
že jsme dnes zde. Krišnu chápe-
me milostí Krišnových oddaných. 

Nemůžeme ke Krišnovi přistoupit přímo. 
Je to Jeho sladká vůle, že to vše zařídil. 
Krišna chce připsat zásluhu svým odda-
ným, chce dát svou milost skrze své odda-
né. Je to pouze milost vaišnavů, skrze niž 
můžeme pochopit, kdo je Krišna, co je sva-
té jméno, co je Vrindávan, co je smyslem 
života mimo pouhou chtivost a egoismus.

S vaším laskavým svolením bych vám 
rád krátce povyprávěl o několika svých 
osobních životních zážitcích ve vztahu ke 
Šrí Šrí Rádhá Gópídžanavallabhovi.

V roce 1971 jsem byl oddaným Pána 
Šivy, v srpnu jsem cestoval z oblasti u Pa-
šupatinátha na poutní cestu do Amarná-
thu. Ve přeplněném vlaku třetí třídy jsem 
si nesedl skoro čtyřicet hodin. Konečně 
vlak zastavil a já se chtěl aspoň nějak hýbat, 
a tak jsem lezl nad hlavami lidí a nějak 
jsem se protáhl ven oknem, protože jsem 
v tom měl zálibu.

Vlak se dal do pohybu a já se snažil do-
stat zpátky a bylo tam tak plno, žádným 
oknem se dovnitř nedostal ani živáček. 
A tak vlak odjel a já byl na neznámém 
místě.

Zeptal jsem se sádhua na vlakovém ná-
stupišti, kde to jsem. Řekl mi, že to je Ma-
thura a že dnes je Džanmáštamí! Vzal mě 
s sebou do Džanmasthánu, kde jsem strá-
vil celý den. Byla tam spousta lidí a vládla 
tam velice radostná nálada, ačkoliv jsem 
ve skutečnosti moc nevěděl, kdo nebo co 
je Krišna. Potom o půlnoci jsme šli k Dvá-
rakádhíšovi. Koupali jsme se na Višnu 
ghátu. Tu noc jsem strávil, i když v Mathu-
ře, v chrámu Pána Šivy s bábádžím, který 
se jmenoval Šivánanda.

Myslel jsem si, že půjdu na tři dny do 
Vrindávanu a potom že půjdu do Amar-
náthu.

Tak jsem se vydal na cestu a na silnici 
mezi Vrindávanem a Mathurou poblíž 
polí mě zahlédl řidič autobusu, zastavil 
a nabral mě. Řekl mi, že nemusím nic 
platit. A tak jsem jel autobusem, a když 
jsem přijel, jen jsem se někoho zeptal, kde 
je tu řeka – Jamuná, protože jsem věděl, 
že tam je Jamuná. Ukázali mi směr a já se 
vydal k Jamuně, protože to byla moje tra-
dice – na jakékoliv svaté místo jsem přišel, 
k jakékoliv svaté řece, která tam byla, tam 
jsem spal pod stromem a meditoval.

Cestou ke mně přistoupil jeden Vradža 
vásí a řekl mi: „Ó, ty jsi přijel z ciziny.“ 
Protože cizinci zde byli tenkrát velice vzác-
ní. V té době tam ještě nebyl ISKCON.

Řekl mi: „Ty jsi přišel ke Krišnovi domů, 
my jsme Krišnova rodina, jsi náš host, 
dovol mi, abych ti dal něco k jídlu.“ Vzal 
mě do domu jednoho Vradža vásího a dal 
mi prasádam, výborné prasádam, a pak se 
mě zeptal, kde spím, a já mu řekl, že u řeky. 
Vzal mě do ášramu k jednomu slepému 

sádhuovi a požádal ho, aby mě tam nechal, 
a on souhlasil, ale já šel přesto k Jamuně. 
A třetí den, když jsem se měl ráno vydat 
do Mathury na vlak, jsem se probudil s ty-
fovou horečkou. Vážně jsem onemocněl.

Jeden z duchovních bratrů Šríly Prabhu-
pády byl ke mně velice laskavý. Pak jsem 
strávil asi dva týdny v Ráma Krišnově dob-
ročinné nemocnici. Ležel jsem na pokoji 
se čtyřiceti umírajícími lidmi.

Potom mi dali na určitou dobu útočiště 
v jednom Gaudíja mathu, kde jsem studo-
val. Doktor mi řekl, že musím počkat nej-
méně dva měsíce, než budu moci cestovat, 
jinak že zemřu. Mé tělo bylo tak zesláblé 
a vyzáblé ze způsobu života, který jsem 
vedl.

Na konci oněch dvou měsíců jsem došel 
k závěru, že ze všech teologických nauk, 
fi lozofi í, náboženství a duchovních cest, 
které jsem zakusil, není nic vyššího, nic 
sladšího a krásnějšího než náboženství 
Vrindávanu. Oddanost Šrí Rádhárání a Šrí 
Krišnovi. Rozhodl jsem se, že strávím 
zbytek života ve Vrindávanu a že už odtud 
nikdy neodejdu.

Po nějaké době jsem tedy žil na břehu 
Jamuny. Občas jsem chodíval na Gó-
vardhan, do Nandagrámu, Varšany a na 
rozličná místa. Obvykle jsem spával pod 
stromy poblíž Čir ghátu zde ve Vrindáva-
nu. Chodívali jsme na mangala árati do 
Rádhá Ramana chrámu a potom do Rádhá 
Vallabha chrámu a potom na mangala árati 

Dnes je poslední den naší 
játry. Na žádost oddaných 
jsme přišli do těchto 
míst. Tento chrám je jen 
velmi málo známé místo ve 
Vrindávanu. Nenajdete ho 
v žádné knize o parikramě. 
Jen my víme o těchto 
Božstvech Šrí Šrí Rádhá 
Gópídžanavallabha. O milosti, 
kterou mi osobně udělili.

NÁDHERNÝ  PŘÍBĚHNÁDHERNÝ  

Krišnu chápeme milostí 
Krišnových oddaných
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na Séva kundž a k Banké Bihárímu, který 
vstává trochu později. Někdy do Rádhá 
Dámódara chrámu.

A tak se stalo, že jsem se seznámil s jed-
ním velice pěkným sádhuem. Každý večer 
jsme se já a několik sádhuů procházeli po 
Vrindávanu, dělali jsme vrindávanskou 
parikramu. Po celý měsíc kártik jsme jen 
zpívali bhadžany na břehu Jamuny.

Jeden z těch sádhuů byl hudebním du-
chovním bratrem Ravi Šankara, hrál na 
sitár. Myslel si však o Ravi Šankarovi, že je 
trochu v máji, protože hraje rágy bez Kriš-
nových jmen. On sám hrál rágy a přitom 
zpíval pouze Krišnova jména. Byl fantas-
tickým sitáristou.

Sedávali jsme na břehu Jamuny a jen 
zpívali a on hrál, byli jsme tak tři, čtyři, 
možná pět lidí, a pak jsme chodili každou 
noc po Vrindávanu za měsíčního svitu. 
A jeden z těch pěkných sádhuů mi řekl, že 
mě chce seznámit s jednou velice velice 
velice prostou a čistou duší. 

Když ho potkáš, pochopíš, co je to bhak-
ti. Myslel jsem si, že mě zavede do nějaké-
ho pěkného chrámu.

Přivedl mě do okolí chrámu Rádha Val-
labhy, přímo po této osamocené malé ulič-
ce, kde tekly splašky proudem, černé splaš-
ky, které jste museli překročit, když jste se 
chtěli dostat ke dveřím některého domu. 
Byl to něčí dům. Velice malý domek. 

V tom domku žila rodina. Neustále tam 
bylo hlučno. Pak tam byla chodba a v ní 
skříň. Rodina chodila okolo, procházeli 
chodbou a v té skříni byla Božstva Šrí 
Šrí Rádhá Gópídžanavallabha. A pak mě 
seznámil s púdžárím. Jmenoval se Ghana-
šjám.

Jak byl laskavý a milý! Měl takovou 
čistou lásku a oddanost k Božstvům. Do-
zvěděl jsem se, že před mnoha lety, když 
byl mladý, měl bohatou rodinu. Jeho otec, 
matka a všichni ostatní členové rodiny při-
šli na poutní cestu do Vrindávanu. 

Strávili tu několik dní a to, co Vrindávan 
dhám udělal s jeho srdcem, je něco podi-
vuhodného. Vyvinul velmi hluboké pouto 
k Vrindávanu.

Jen tím, že tu byl, se zcela odpoutal od 
všeho ostatního v životě. Neviděl jiný vý-
znam nebo smysl existence než odevzdání 
se Šrí Rádě a Krišnovi ve Vrindávanu. Tak-
že když nastal čas návratu, řekl, že zůstane 
a neodejde. Jeho rodiče to považovali za 

nesmysl a řekli, ať se vrátí o něco později. 
Odešli tedy bez něho.

Pak se rodiče vrátili a řekli, že tentokrát 
už musí s nimi. Řekl jim, že neodejde. Tak 
mu řekli, že mu vezmou veškerý majetek 
a peníze, pokud se s nimi nevrátí. Že jeho 
pobyt zde nijak nebudou podporovat.

Za jediný poklad a bohatství v životě 
považoval své bydliště ve Vrindávanu, ve 
službě Rádě a Krišnovi. Tak tedy odešli. 
Z bohaté rodiny se náhle ocitl v úplné chu-
době. V létě, které je velice horké, v zimě, 

která je velmi chladná, 
spal v prachu Vrindávanu 
na zemi, na různých místech. Chodil 
jako madhukárí (žebrák) a dostal pár róti 
(placek). V té době byl Vrindávan velmi 
klidné místo. Sotva koho znal. Byl prostě 
pohroužený do zpívání svatého jména 
a modlitby. Jednoho dne seděl v prachu 
celý den a jen zpíval svaté jméno a víte, co 
bylo jeho Božstvo? Jméno Rádhárání.

V sanskritské abecedě prostě napsal „Šrí 
Rádhá“. Prstem do prachu, a to uctíval. Na 
konci dne to opět smazal, aby na to nikdo 
nešlápl. A když mazal, uviděl zlato! Odkryl 
tedy prach a ucítil, že tam něco je. Začal 
hrabat, a byl tam kus zlata. Chtěl tedy vě-
dět, co to je. Hrabal v zemi a to, co našel, 
bylo něco neobyčejného. Byla to horní 
strana hlavy Božstva Šrímatí Rádhárání. 
A vedle Ní bylo pod zemí krásné černé 
Božstvo Pána Krišny. A pod Ním bylo na-
psáno Rádhá Gópídžanavallabha.

NÁDHERNÝ  PŘÍBĚHPŘÍBĚH

1. díl
1. díl

Rozhodl jsem se, Rozhodl jsem se, 
že strávím zbytek že strávím zbytek 
života ve Vrindávanuživota ve Vrindávanu
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Měl tedy tato Božstva, která vidíte, jsou 
to dost velká Božstva. Neměl absolutně ani 
haléř. Měl jen jedny otrhané šaty, neměl 
kde bydlet a najednou měl sebeprojevená 
Božstva Rádhá Gópídžanavallabhy. Po-
myslel si tedy, že když takto přišla do jeho 
péče, nemůže Je opustit.

Tak tam s Nimi tedy jen tak seděl 
a zpíval. A někdy přišli lidé a přinesli mu 
almužnu. Nechodil po domech, protože 
nemohl jen tak nechat Božstva venku. 
Uctíval Je doslova pod stromem, i v obdo-
bí dešťů. A lidé občas přišli a přinesli mu 
róti a on je pak obětoval. Tak to trvalo po 
nějakou dobu. 

Tato rodina Vradža vásích viděla jeho 
nefalšovanou a upřímnou oddanost. Tak 
mu řekli, že může přinést Božstva do pří-
stěnku poblíž chodby jejich domu. Tato 
Božstva tam zůstala dalších zhruba pade-
sát let. A on Je tam uctíval.

A tam jsme se s ním setkali. Nikdy ne-
opouštěl svá Božstva. Jen jednou denně 
chodil k Jamuně, protože neměl nikoho, 
kdo by mu pomohl přinést vodu. Vykou-
pal se v Jamuně a pak s sebou přinesl kbe-
lík vody na koupání Božstev.

Když jsem se s ním setkal, byl to už 
starý muž, možná přes osmdesát let. A žil 
v určité náladě – a sice, že je nejpokleslejší, 
bezvýznamný služebník Gópídžanavalla-
bhy, velice nekvalifi kovaný. A že každý, kdo 
přijde do toho chrámu – a málokdy se stalo, 
že někdo přišel – ale každého, kdo přišel 
do toho maličkého chrámu, považoval za 
velmi zvláštního hosta Gópídžanavallabhy, 
Gópídžanavallabhova přítele, osobně Jím 
pozvaného. A dal by svůj život, svou duši, 
své všechno, aby mohl sloužit tomu, kdo 
přišel. Byl to jeden z nejprostších lidí, jaké 
jsem kdy potkal. Žil ve skutečné chudobě.

Víte, kde těch padesát či šedesát let spal? 
Spal na chodbě. Lidé, ta rodina, chodili 
kolem něho, prakticky ho překračovali. 
Božstva byla v malé skříni a poblíž byla 
ještě menší skříň. V té bylo to, co patřilo 
Božstvům. A on sám prostě spal na chod-
bě na podlaze.

Začal jsem tedy přicházet každé ráno 
okolo deváté hodiny po asi pěti různých 
mangala áratích, kterých jsem se zúčastňo-
val. A po nich jsem přicházel do chrámu 
Gópídžanavallabhy. A jednou jsem přišel 
jen proto, že jsem prostě chtěl být s Ghana-
šjámem. Jednoho dne mi řekl, abych přišel 
dnes v poledne, že mi dá prasádam. Říkal 
jsem si, jak bych to mohl odmítnout. Tak 
jsem v poledne přišel a on mi dal vše, co 
měl, tři róti, nic víc, tři róti. Řekl mi, abych 
přišel každý den, že musím přijít. Řekl mi, 
že musím přijít každý den. „Gópídžanaval-
labha a Rádhárání chtějí, abys přišel každý 
den a přijal s Nimi prasádam.“

Zhruba po třech dnech mě vzal k sobě 
domů jeden sádhu. Řekl mi, jestli vím, že 

Ghanašjám čtyři dny nic nejedl. Zeptal 
jsem se proč a on mi řekl, že proto, že 
jsem mu snědl všechny róti. Řekl mi, že 
Ghanašjám ve skutečnosti příliš žebrat 
nechodí. Daleko nedojde. Nedaleko jsou 
tři malé domky a v každém z nich pro 
něho připraví po jedné róti. On je pak 
přinese, je to vše, co má, a pak je nabídne 
Gópídžanavallabhovi. Takže mi řekl, že mi 
dává veškeré svoje jídlo.

Když jsem pak přišel další den, tak 
přede mě prostě položil ty róti. A já řekl: 

„Ghanašjáme, to jsou tvoje róti.“ A on řekl: 
„Ne, ne, to jsou tvoje róti.“ Řekl jsem: „Už 
jsem měl prasádam.“ On řekl: „To nevadí, 
Gópídžanavallabha chce, abys snědl tyto 
róti.“ Řekl jsem: „Ne, ne, já tyhle róti ne-
chci.“ On řekl: „MUSÍŠ, MUSÍŠ.“ Mluvil 
velice pěknou angličtinou, protože pochá-
zel ze vzdělané rodiny.

Řekl jsem mu: „Ghanašjáme, řekli mi, 
že jsi čtyři dny nejedl, protože ti pokaždé 
sním všechno tvé prasádam.“ On řekl: 

„Ne, kdo ti to řekl? To není pravda. Já jím 
tolik, Gópídžanavallabha mi dává vše, co 
potřebuji. A teď sněz ty róti, prosím.“ Řekl 
jsem Ghanašjámovi: „Nebudu ty róti jíst, 
protože to jsou tvoje róti.“ Začal se úplně 
třást a ronit slzy a se sepjatýma rukama 
mě prosil, abych ty róti snědl. Řekl jsem: 

„Ghanašjáme, dokud mi neukážeš, že máš 
doma ještě nějaké jiné róti, tak tyhle jíst 
nebudu.“

Řekl mi: „Mám tady doma tolik róti. 
Gópídžanavallabha je manželem Šrí Rád-
hárání a Ona je Nejvyšší bohyní štěstí. 
Nemysli si, že v Jejím domě nejsou žádné 
róti.“ Řekl jsem Ghanašjámovi: „Ukaž mi 
ty róti.“ Řekl mi: „Není potřeba je ukazo-
vat, není potřeba. Jsou tady. Jen si vezmi to 
prasádam.“ Tak mu na tom záleželo. Řekl 
jsem: „Ghanašjáme, já vím, že ve Vrin-
dávanu je 12 míst, kde dávají sádhuům 

v určitou část dne madhukárí.“ V těch 
dnech každý sádhu věděl, kam má jít, aby 
tam dostal zadarmo róti. To byla první věc, 
kterou se sádhuové naučili, když přišli do 
Vrindávanu – časový rozvrh rozdávání róti 
v různých chrámech.

Řekl jsem mu, že můžu jít kamkoliv, 
ale že on nikam nechodí a pak hladoví. 
Řekl mi: „Není potřeba, vezmi si ty róti.“ 
Začal plakat a úpěnlivě naléhat a prosit. 
Pochopil jsem, že když si ty róti nevezmu, 
zlomím mu srdce. Tak jsem se modlil ke 
Gópídžanavallabhovi, co mám teď dělat? 
Zlomit mu srdce, nebo nechat jeho tělo 
hladovět? Nenechal mě odejít, aniž bych 
ty róti snědl. Ale už nikdy jsem tam na 
poledne nepřišel.

Druhý den své róti v poledne nesnědl, 
protože věděl, že přijdu druhý den v devět 
ráno. Byla z toho veliká pře a já odmítl ty 
jeho róti sníst.

To byl nesobecký služebnický postoj. Byl 
tak starý a tak hubený. Jednoho dne jsem 
ho zahlédl s kbelíkem vody na koupel 
Gópídžanavallabhy. Udělal od Jamuny tři 
kroky, pak položil kbelík na zem a odpo-
číval. Pak ho s námahou zdvihl, tři kroky 
a pak ho položil a odpočíval. V té době 
mi bylo pouhých dvacet let. Tak jsem mu 
ten kyblík vzal a řekl mu, že mu to odnesu 
nahoru.

Nenechal mě, řekl mi: „Není potřeba, 
není potřeba, není potřeba.“ Řekl jsem: 

„Ghanašjáme, nech mě ti to nést. Já to od-
nesu za tři minuty a tobě to bude trvat půl 
hodiny. Jsem mladý.“

„Ano, jsi mladý,“ řekl, „takže by ses měl 
mít dobře. Ale já jsem starý muž. Jsem jen 
služebník. Můj život je obětí. Ty jsi přítel 
Gópídžanavallabhy. Nemusíš pro Něj 
pracovat, ale já jsem pouze Jeho pokleslý 
služebník. Sloužit Mu je má povinnost.“ 
A ten kbelík mi nedal. Kráčel jsem vedle 

Vrindávan na staré malbě
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něj asi dvacet minut. Dohadovali jsme se 
a přetahovali, ale kbelík mi nedal. A pak 
nakonec začal brečet a zastřeným hlasem 
mi řekl: „Tahle služba pro Gópídžanaval-
labhu; to je všechno, co v životě mám. Pro-
sím, prosím, neber mi to.“ Už nikdy jsem 
se pak nepokoušel vzít mu ten kbelík.

Jednoho dne jsem tam byl a byl zrovna 
nějaký festival a nějaký Vradža vásí mu 
přinesl hrnek sladké rýže, aby ji nabídl 
Gópídžanavallabhovi. Nyní však, ať už 
prosím na spontánní lásku Vradža vásích 
pohlížíte jakkoliv, si to můžete vyslech-
nout, abyste chápali její povahu. Jedl pou-
ze dvě až tři róti denně po mnoho let, a teď 
mu tady někdo přinesl malou hliněnou 
nádobu se sladkou rýží. Božstvům to obě-
toval tak, že mě usadil do malé chodbičky 
před přístavek. Vzal si lžíci a nabral z hrn-
ku rýži a pak ji dal přímo Gópídžanaval-

labhovi do úst a pronesl krátkou modlitbu. 
Potom to dal do úst Šrí Rádhárání a krátce 
se pomodlil, a pak přišel přede mě, pro-
tože jsem seděl jen pár stop od Božstev. 
Přišel a řekl mi, ať otevřu pusu a zakloním 
hlavu, a on mi z té lžíce jednoduše nalil 
sladkou rýži do pusy. A takhle obětoval 
celou tu nádobu. Dělal to tak lžíci za lžící, 
ústa Gópídžanavallabhy, ústa Šrí Rádhárá-
ní a pak mi to jenom hodil do pusy. Řekl 
jsem mu: „Ghanašjáme, nech si taky něco 
pro sebe.“ „Není potřeba, není potřeba,“ 
řekl. Potom se sepjatýma rukama a se 
slzami v očích řekl: „Ty jsi Gópídžana-
vallabhův přítel, jsi Gópídžanavallabhův 
přítel. Já jsem pouze Jeho bezvýznamný 
služebník.“

Jednou v lednu se stalo, že jsem přišel na 
návštěvu pozdě večer. Tak jsme spolu Gha-
našjám a já zpívali. Kdykoliv jsem přišel, 
v jakoukoliv denní dobu, nikdy nezahálel, 
nikdy neseděl nebo nespal, ale neustále 
vykonával nějakou sévu. Třeba jsem přišel 

a on ovíval Božstva. Prostě před Nimi stál 
a ovíval Je a zpíval písně. Jindy, když jsem 
přišel, tak měl kousky santálového dřeva 
a třel je na čandan. Ale většinu času, de-
vadesát procent, když jsem přišel, tak tam 
jen seděl sám s harmóniem a zpíval nád-
herné písně pro Gópídžanavallabhu. Vždy 
byl zaměstnaný nějakou sévou. Někdy 
dělával púdžu nebo obětoval árati, někdy 
Je oblékal.

Takže onu noc jsem přišel a společně 
jsme zpívali pěkný kírtan. V tom starším 
polorozbořeném domku na chodbě. Pak 
jsem řekl, že už musím jít, a Ghanašjám 
řekl: „Kam jdeš?“ „Jdu si odpočinout.“ 
On se zeptal: „Kde odpočíváš?“ Já řekl: 

„Vždycky odpočívám na břehu Jamu-
ny.“ A on řekl: „Ale ne, vždyť je leden, je 
velká zima. Nemáš žádný domov, žádné 
pořádné oblečení, dokonce ani deku na 

přikrytí. Zůstaň dnes v noci tady, je pří-
liš velká zima.“ Já jsem řekl, že spávám 
u Jamuny každou noc, ale on řekl: „Ne, 
ne, dnes v noci musíš zůstat tady. Jsi host 
Gópídžanavallabhy, musíš se dobře vyspat.“

A tak jsem si lehl na podlahu vedle něho 
a on přišel s takovou starou dekou a polo-
žil ji na mě. Myslel jsem si: „Ááá, to je ve-
lice pěkná deka.“ A potom si lehl ke mně. 
Vše co měl, bylo jen tenké dhótí a krátký 
čadar. Neměl dokonce ani polštář. Spával 
přímo na holé zemi, měl jen kousek pytlo-
viny, kterou položil na podlahu, a hlavu si 
podložil rukama. A třásl se zimou.

Řekl jsem: „Ghanašjáme, to je tvá deka. 
Spi pod svou dekou.“

Řekl: „Ne, ne, to není moje deka. To je 
tvoje deka. Gópídžanavallabha si přeje, 
abys měl tu deku ty. Ty jsi Jeho přítel. Já 
jsem pouze Jeho pokleslý služebník. Musíš 
si vzít tu deku.“

Řekl jsem: „Ne, to je tvoje deka. Já tu 
zůstanu, jen když budeš spát s tou dekou.“ 

A on mě znovu a znovu prosil a plakal, 
abych si vzal tu deku a dobře se vyspal. 
Řekl: „Jsem starý neužitečný služebník. Co 
na tom záleží, jestli budu trpět. Ale ty jsi 
drahý Pánu, ty se musíš mít dobře.“

To byla jeho nálada. Uctíval Božstva pa-
desát nebo šedesát let. A já byl jen nováček 
mezi oddanými, právě jsem přijel do Vrin-
dávanu a o Krišnovi se dozvěděl teprve 
před pár měsíci.

Konečně si dal říct. Byl jsem už na od-
chodu. Řekl jsem, že když jsi nevezme tu 
deku, odcházím k Jamuně. Řekl: „Dobře, 
dobře, budu spát pod tou dekou. Jenom 
si lehni.“ Tak jsem si lehl a bylo mi zima. 
Ghanašjám ležel pod tou starou rozedra-
nou dekou, ale byl alespoň trošku v teple. 
O trochu později jsem se vprostřed noci 
probudil. A úplně záhadně jsem se cítil 
trochu tepleji. Podíval jsem se na Ghana-
šjáma a on tam jen ležel a třásl se jako list 
ve větru. A pak jsem se podíval na sebe 
a uviděl, že mám tu deku na sobě. Když 
jsem spal, tak tu deku přese mě přehodil.

Velice, velice potichu jsem vzal tu deku, 
nechtěl jsem ho probudit. Jakmile jsem 
se dotkl jeho těla dekou, vyskočil: „NENÍ 
POTŘEBA, NENÍ POTŘEBA.“ Řekl jsem 
Ghanašjámovi: „Vždyť ty ani nespíš, klepeš 
se zimou.“ 

On řekl: „NENÍ POTŘEBA, NENÍ PO-
TŘEBA, jsi Gópídžanavallabhův přítel, já 
jsem Jeho služebník. Povinností služebníka 
je sloužit Jeho příteli. Gópídžanavallabha 
se mnou nebude nikdy spokojený, po-
kud neobětuji svůj život štěstí Jeho hostů 
a Jeho oddaných. Musíš přijmout tu deku. 
Nech si tu deku, vem si ji.“ 

Odmítl jsem. A pak, nekřičel jsem, ale 
řekl jsem: „Nebudu spát pod tou dekou.“ 
A on naléhal a naléhal, tak jsem nakonec 
řekl: „Jdu spát k Jamuně.“ Potom on řekl: 

„Dobrá, dobrá, budu spát pod dekou.“ Tak 
jsem si lehl, on taky. 

O pár minut později jsem se probudil 
a bylo mi teplo. Rozhlédl jsem se a viděl, 
jak strašně trpí, mrzne a chvěje se, a znovu 
jsem se pokusil opravdu velice velice potají 
na něho přehodit deku, ale jakmile se ho 
dotkla – NENÍ POTŘEBA, NENÍ POTŘE-
BA, NENÍ POTŘEBA. 

Řekl: „Můj život je sloužit. Nerozumíš, 
moje štěstí je sloužit, jediným smyslem 
mého života je sloužit. Jestli trpím, nebo 
se mám dobře, na tom nezáleží. Jedi-
né, na čem záleží, je, aby se mnou byli 
Gópídžanavallabha a Rádhárání spokojení. 
Oni jsou šťastní, když vše, co mám, dávám 
oddaným.“

Byl tak upřímný. Nepřijal jsem tu deku. 
Přinejmenším pětkrát nebo šestkrát jsme 
si takhle přehazovali deku. Nikdy už jsem 
pak na noc nepřišel. V zimě...

(pokračování příště) ❧

Jen jednou denně chodil k Jamuně



16 16 

Ratha játráRatha játrá 2013 



číslo 4  ročník 17  NÁMA HATTA  17číslo 4  ročník 17  NÁMA HATTA  17

Ratha játrá 20132013



Rádhiká Sundarí déví dásí

18 18 

Jedna z odpovědí může být, že Ratha 
játrá se již pomalu etabluje ve společnosti 
nejen oddaných, ale i lidí, kteří duchovní 
život nepraktikují.

Ovšem hlavní důvod úspěchu všech roč-
níků Ratha játry je spolupráce a hluboká 
meditace.

Bez spolupráce všech oddaných, bez 
ohledu na to, do jakého střediska patří, 
z jakého koutu republiky (i ciziny) jsou, 
jak jsou staří či mladí, žena či muž, bez 
spolupráce a jednoho cíle není možné ta-
kový festival uskutečnit.

Proto je Ratha játrá tak výjimečná, při-
tažlivá a úžasná. Nejen, že se může zapojit 
každý. Pomoc kohokoliv je více než vítána!

Ale to, co zažijeme během příprav a při 
samotném festivalu, je potom zážitek nad 
naše očekávání, nepopsatelný slovy, plný 
štěstí, radosti, inspirace, vděčnosti…

Žádný festival nebude úspěšný bez řád-
né meditace a dlouhodobého plánování 
a příprav. Ratha játrá v Praze se začíná 
plánovat již v prosinci, přestože festival 
samotný bývá jedna z prvních dvou nedělí 
v červenci (tento rok to byla třetí). Čím 

blíže bývá červenec, tím intenzivněji se 
na Ratha játře pracuje. Měsíc, nejpozději 
3 týdny před dnem „D“ už je rathajátrový 
maratón rozjetý v nejvyšších otáčkách.

I přes náročnost a intenzitu nadšení 
všech zúčastněných stoupá!

Ráda bych zmínila a vyzdvihla festival, 
který se koná právě den před samotnou 
Ratha játrou. Je to festival zpívání Svatého 
jména a slouží k tomu, aby Ratha játrá 
proběhla ke spokojenosti Nejvyššího 
Pána a k duchovnímu prospěchu odda-
ných a následně všech, kteří se tohoto 
festivalu zúčastní.

Během festivalu zpívání Svatého jmé-
na se opěvuje Nejvyšší Pán kírtanem, 
čtením příběhů o Ratha játře, připra-
vuje se zde celá květinová výzdoba 
pro den „D“, oddaní společně přijí-

mají prasádam a mají jedinečnou možnost 
ponořit se a meditovat o tomto festivalu, 
o Pánu Džagannáthovi, Baladévovi a lady 
Subhadře.

Na tomto festivalu mohou oddaní okusit 
tu výjimečnou, transcendentální atmosfé-
ru, která se dá vytvořit jedině tím, že mají 
jen jeden jediný cíl, a to potěšit Nejvyššího 
Pána.

Odloží všechna svá mentální i fyzická 
břemena a společnými silami se snaží ná-
sledovat pokyn Šríly Prabhupády a neso-
becky spolupracují za jediným účelem.

Tato nesobecká spolupráce a touha po-
těšit Šrílu Prabhupádu a Nejvyššího Pána 
vytváří atmosféru Vaikunthy, atmosféru 
prostou úzkosti, plnou blaženosti, služby 
a láskyplných výměn mezi oddanými 
a Nejvyšším Pánem.

Když jednou někdo zažije tento pocit, 
bude toužit zažívat ho znovu a znovu. 
Proto vás všechny zveme, přijďte ochut-
nat vaikuntskou atmosféru při službě 
Nejvyššímu Pánu, protože to jediné je 
opravdové štěstí!

Těšíme se na vás všechny zase příští 
rok!

Džaj Džagannáth, Džaj Baladév, 
Džaj Subhadrá! Patita Pávana Šríla 
Prabhupáda kí džaj!

P.S. Za organizační tým Ratha 
játrá festivalu bychom velice 
rádi poděkovali všem oddaným, 
kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na přípravách nebo sa-
motném chodu festivalu. Odda-
ných, kteří chtěli získat milost 
Pána Džagannátha a upoutat 
Jeho pozornost, byly desítky, 
omlouváme se, že nevyjmenu-
jeme všechny, přestože služby 
všech si velice vážíme.

Letos bychom chtěli zvláště 
poděkovat týmu oddaných ze 
Svitav, kteří pomáhali několik 
dní před i během obou festi-
valů.

Kromě toho, že několik 
tisíc lidí slyšelo Svaté 
jméno a měli daršan Pána 
Džagannátha, oddaní 
během festivalu rozdali 
236 knih, 300 litrů kitrí, 
150 litrů halvy, 150 litrů 
raity, 2 tisíce pápadamů 
a 1 800 koft a pakor, 3 000 
balíčků mahá prasádam od 
Pána Džagannátha a 150 kg 
melounů, 160 kg banánů, 
20 kg meruněk a 5 kg manga, 
rovněž mahá prasádam.

www.ratha-yatra.cz ❧
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Šestý ročník největšího 
kazatelského festivalu 
v Čechách je za námi.
A byl opět jedinečný! 
Tento festival pochází 
z duchovního světa, proto 
je vždy nový, plný blaženosti 
a duchovní inspirace. Podle 
slov mnohých a také dle 
našeho hodnocení byla 
tato Ratha-játrá zatím 
„nejlepší“. Přemýšlela jsem, co 
asi ovlivnilo naše vnímání 
tohoto ročníku.
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Bhakti Vidjá Púrna Svámí přednáška

2. díl2. díl

Být schopní přijmout, že tento 
koncept tu je, rozpoznat ho a pra-
covat s ním – to je předmětem 
našeho studia. Jinými slovy se ne-

obáváme pracovat s myslí, protože se s ní 
neztotožňujeme.

Oddaný (4): Ale můžeme to odmítnout, 
já nechci být...

Mahárádža: Nemůžeš odmítnout, pro-
tože právě teď, když používáš tato slova, 
odkud to pochází? Odkud se vzala ta před-
stava, že bys to měl odmítnout? Protože 
přijímání a odmítání je to, co dělá mysl. 
Když něco odmítáš, znamená to, že použí-
váš svou mysl.

Oddaný (4): Ne, Mahárádži, inteligenci.
Mahárádža: Ale inteligence ti jednoduše 

říká, tohle je kámen, tohle kamandalu 
a toto je kniha. To je vše, co ti říká inteli-
gence. A říká ti, že z knihy si můžeš číst 
a získat poznání, z tohoto můžeš získat 
vodu a tímhle můžeš zatížit stránku knížky 
nebo to hodit na někoho, jehož pozornost 

chcete získat nebo koho nemáš rád. Ale 
co CHCETE dělat, o tom rozhoduje mysl. 
Mysl musí být ovládnutá inteligencí, ale 
nemůžeš se jí zbavit. My prostě popřeme 
mysl a to udělá spoušť a my si nepřipustí-
me, že to je ta příčina potíží.

Jde o to, že mysl je nej-
lepším přítelem, nebo 
nejhorším nepřítelem. Je 
nejlepším přítelem, když 
je napojená na Krišnu, 
a je nejhorším nepřítelem, 
když není. Ale mysli se 
nezbavíš. 

To není o tom, že ji od-
mítneš, zavřeš, dáš do po-
koje, zamkneš a zahodíš 
klíč. Takhle to nefunguje. 
Je ústředním bodem na-
šeho vzájemného vztahu 
s ostatními živými bytost-
mi. To vše je založeno na 
mysli.

Oddaný (4): Máme vol-
bu následovat diktát mysli či nikoliv.

Mahárádža: Ano, ale odkud pochází ta 
volba? Kdo to vybírá?

Oddaný (4): Inteligence.
Mahárádža: Ne.
Oddaný (4): Ne?
Mahárádža: Ne.
Oddaný (4): Potom kdo?
Mahárádža: Duše je ve spojení s myslí. 

To je, co se tady snažíme říct. Inteligence 
nedělá rozdíly. Ano, který kámen je větší. 
Tenhle, v pořádku. To je to, co dělá inte-
ligence. Ale který je lepší? To dělá mysl. 
Záleží na tom, co chcete dělat. Takže celé 
je to o tom, že mysl nikam neodejde a že 
my nepotřebujeme, aby odešla. My ji jen 
musíme přesměrovat k Pánu.

Oddaný (4): Ale to je to, o čem mluvím. 
Děvět způsobů oddané služby je...

Mahárádža: Ale ty to bereš jen, že já 
dělám tyto činnosti a ignoruji mysl. Ne, 
mysl musí být zapojena do těchto činností. 
Jinak jak je možné, že někdo pokračuje, 
čentuje, je nejlepším oddaným v chrámu 

a pak jednoho dne, bác, je pryč. A kolik ta-
kových jich bylo ve vašem chrámu? Proč? 
Protože jednoho dne ta mysl náhle přišla 
a řekla: „Hej, a co já?“ A potom jsou pryč. 
A duše se ztotožňuje s myslí.

To je důvod, proč o tom mluvíme, to je 
skutečná realita. Kvůli ignorování mysli 
a nevhodnému zacházení s ní, což je jedna 
věc, a kvůli přijímání mysli jako nás sa-
motných, tak proto je tady tolik rozruchu 
na společenské a devocionální úrovni. 
Zatímco pokud jednoduše přijmeme, že 
mysl je skutečná, že s ní musíme správně 
zacházet, ale že to nejsme my, potom zmizí 
tolik problémů. Mysl to chce, ale to nejsem 
já a není to pro mě dobré, tak proč bych si 
z toho měl dělat hlavu? Pokud chce něco 
dělat, pokud chce být činná, tak ať je činná, 
ale proč by měla být činná pro nás samot-
né? Je o tolik lepší být činným pro Krišnu. 
Stejně dostanete to, co chcete. Tak jak tak.

Mám hlad a mám přítele. Můžu se najíst 
jen sám. Potom jsem tělesně spokojený, ale 
emocionálně ne a můj přítel už vůbec ne. 
Když ale chci nakrmit svého přítele, po-
tom on bude spokojený, já se rovněž najím, 
emocionálně je vše v pořádku a nadále se 
rozvíjí náš vztah. Tedy v obou případech 
se najíte. Ale který je lepší?

Pokud tedy mysl přijme toto spojení 
s Pánem a slouží Mu, dostaneme vše, co 
potřebujeme, ale to je to, čemu nerozu-
míme. Myslíme si, že službou Pánu jsem 
se vzdal čehokoliv pro sebe. Nabídl jsem 
Krišnovi krásné prasádam, ale já si toto 
prasádam nebudu požívat. Nedělal jsem to 
prasádam pro svůj požitek, ale když si to 
prasádam vezmu, je velice lahodné. A proč 
by nebylo? Vždyť je to Krišna. Duše je 
spokojená ve spojení s Krišnou

Ale my máme sklon uvažovat jako im-
personalisté, ne, jakýkoliv druh požitku 
musím odstranit, pokud to má být du-
chovní. Dokonce jsem slyšel některé od-
dané říkat, že požívat si prasádam je májá. 
A takhle to dělají ve všem. Chtějí se oženit, 
měli by se oženit, ale být šťastní v rodin-
ném životě, tomu říkají májá. Takže se ze 

Takže, jak máme rozeznat, 
že tady je podvědomé úsilí 
o ovládání a užívání si? 
Pokud není, tak není ani 
žádný problém. Problém je jen, 
když to tam je. 

VédskáVédská 
psychologiepsychologie
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všech sil snaží nadělat z toho pěknou pase-
ku. Ale to není, oč tu běží.

Jde o to, jestli se to dělá nebo nedělá pro 
Krišnu. Jedení není májá, je to životní rea-
lita. Dělají to v duchovním světě, děje se to 
tady v hmotném světě. Jestli to je duchov-
ní nebo hmotné, to záleží na tom, jestli 
to je ve spojení s Krišnou nebo to není ve 
spojení s Krišnou. To je celé. To je to, co se 
snažíme rozpoznat.

Jinak to prostě bude, „Ó, my jen zpívá-
me Hare Krišna, skvělé! Tímto způsobem 
řiďme společnost,“ ale já nevidím, že by to 
takhle šlo dopředu. To se řekne dvěma či 
třem brahmačárínům a brahmačáríním, 
kteří tak či onak žijí ještě 
pořád někde v chrámu. 
Ale těch ostatních 300 až 
500 oddaných v kongre-
gaci podle toho nefungu-
je. A proč? Protože nepři-
jímají mysl, nepracují s ní. 
Říkají: „Prostě se snažíme 
být opravdoví.“ Ale co 
je tak opravdového na 
ztotožňování se s vašimi 
touhami? Ne. Pracujte 
s nimi, ale neztotožňujte 
se s nimi. Mám hlad, 
potřebuji se najíst, v po-
řádku, ale nejsem tento 
hlad, nejsem tato potřeba. 
Ne. Je to tady, protože to 
potřebuje tělo, mysl to 
potřebuje, smysly to po-
třebují... ale to nedělá mě.

Takže to, s čím se 
pokoušíme ztotožnit, 
můžeme pěkně zaměst-
nat v oddané službě. 
Protože proč bychom to 
nezaměstnali? Protože 
mysl má jiný nápad. Ale 
mysl nevidí, jak to může 
být spojeno s Krišnou. 
Chceš jíst, dobře, to je 
opravdové, ale vezměte si 
prasádam.

Je to tak, že mysl prostě 
ignorujete, nebo jak jsme 
mluvili na začátku, ji za-
stavíte, prostě ji ovládáte. 
To je úžasné, ale jde o to, 
kolik z vás to dělá? Jen pár. Ale kolik těch, 
kteří říkali, že to dělají, to dělají doposud? 
Avšak je tady hodně těch, kteří říkávali, že 
to dělají a už to nedělají. 

Teď říkají, „Snažíme se být víc praktičtí 
nebo víc opravdoví.“ Ale není to praktič-
tější ani opravdovější – protože to ztotož-
ňování prostě není. Touhy mysli musí být 
přeneseny na Krišnu.

Oddaný (5): Mysl potřebuje, aby byla 
nějakým způsobem spokojená, aby došla 
do bodu čisté oddané služby, to znamená, 

jak můžeme pochopit, jaký druh služby je 
nejlepší pro uspokojení této potřeby....?

Mahárádža: Guna a karma, tvá povaha, 
vychází z tvé mysli, z ničeho jiného. Mysl 
má určitou paletu tužeb. Okolo mysli jsou 
seskupeny všechny smysly a to vytváří 
tvou charakteristickou podobu. Proto když 
se staráš dokonce i o potřeby těla, pořád 
ještě musíš nakládat s myslí, protože tělo 
vychází z mysli. Takže ve skutečnosti se 
snažíš uspokojit mysl, ne tělo.

Tělo se potřebuje najíst, ale pokud mu 
nedáš správný druh potravy, neuspokojí tě 
to. A možná, že to tělo ani nestráví přesto, 
že půjde o stravitelné jídlo.

Oddaný (3): Když je tělo zaměstnáno 
v nějaké nekvalifi kované činnosti a mysl 
do té činnosti není zcela pohroužená, tak 
bych řekl, že se může zaměřit na zpívání 
svatého jména nebo rozjímat o fi lozofi i. 
Ale dá se říct, že něco je víc než něco jiné-
ho, že je lepší se soustředit na svaté jméno 
než přemítat o …?

Mahárádža: To se děje, když děláme 
něco docela rutinně, a můžeme to dělat 
poměrně efektivně, aniž bychom v tom 
nutně museli být pohroužení, mysl může 

přemítat nad něčím jiným. Jestli je lepší 
se pohroužit do přemýšlení o další službě 
a jiných věcech?

To se neliší. Protože sankírtan znamená, 
že v sobě zahrnuje všechno. Člověk zpívá, 
to je jeho vlastní postavení a existence, ale 
pak tam je ta další idea, že zde bude nějaký 
vztah s Pánem a ostatními. Takže dokonce 
i ve zpívání vidíme, že to prochází růz-
nými stupni – jméno, podoba, vlastnosti 
a zábavy. Jakmile dojde k zábavám, potom 
mluvíme o vzájemném působení. Do 
tohoto bodu jde o jistou podobu vděku 
a uznání.

Jméno se neliší od Krišny, Krišnova 
podoba je velice krásná, 
vlastnosti to ještě více 
rozšiřují, ale Jeho zábavy 
jsou Jeho interakcemi 
s oddanými. To je pak 
jestě speciálnější. V těch 
zábavách musí být vzá-
jemné působení. Musí zde 
být přitažlivost, musí zde 
být činnost, je tu připou-
tanost a všechno....

Oddaný (3): Mohl bys-
te to trochu rozvinout... 
když zpíváte svou džapu...

Mahárádža: Když zpí-
váte svou džapu a myslíte 
přitom na něco jiného. 
Ok. V jednom slova smys-
lu ano, je to lepší, než 
myslet na něco úplně ji-
ného. Ale v jiném smyslu 
je službou být pohroužen 
ve jméně. Pohroužení do 
jména je samo o sobě při-
rozené. Ale my tady v tom 
vidíme, že při pohroužení 
se do jména obecně za-
cházíme s přitažlivostí 
nebo připoutaností ke 
Krišnovi. Oddaní z Vrin-
dávanu jsou zcela připou-
taní ke Krišnovi a jsou 
k Němu zcela přitahováni, 
ale právě proto jsou činní. 
Slouží kvůli připoutanosti. 
Protože tam je prajódžana, 
tak pak je tam abhidéja.

Stejným způsobem 
je mysl spojená s Pánem mysli, Anirud-
dhou, s kvalitou dobra. Pak je ve stavu 
prajódžany. To potom bude znamenat, že 
tvé činnosti, tvá abhidéja, budou ve vě-
domí Krišny. Pokud to ale není spojeno 
s Aniruddhou, pak bude mysl pohroužená 
ve světských záležitostech. Je-li cíl světský, 
činnosti budou světské. Bude-li cílem Kriš-
na, činnosti budou ve vědomí Krišny. To 
je důvod, proč je tady zmíněn Aniruddha, 
pohroužení se do Aniruddhy. Protože to 
pak povyšuje do kvality dobra a v tomto 

Chceš jíst, dobře, Chceš jíst, dobře, 
ale vem si prasádamale vem si prasádam
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stavu pak můžete řádně vykonávat odda-
nou službu.

Oddaný (4): Mahárádži, já to moc ne-
chápu, jak je to s tou myslí... Můžeme dělat 
těchto devět... zpívejme Hare Krišna, služ-
me Krišnovi... a pokud mysl souhlasí, pak 
není žádný problém.

Mahárádža: Pak je to v pořádku, žádný 
problém. Jen ji přimět, aby souhlasila.

Oddaný (4): Pořád se můžeme rozhod-
nout, jestli ano, či ne?

Mahárádža: Ano, ale proč o tom v první 
řadě vůbec mluvíme? Z čeho to vychází?

Oddaný (4): ...
Mahárádža: Ne, ale ty tam jdeš rovnou. 

Vrať se však o pár let zpět. Byly tam nějaké 
hovory o vědomí Krišny? Ne, v jednom 
bodě mysl přijala a inteligence to prokáza-
la, dobře, existuješ v hmotném životě, nejsi 
spokojený, je tu duchovní život a lidé, kteří 
ho praktikují, vypadají šťastně, a co je v té 
knize, je velice logické a praktické, potom 
se s tím inteligence může ztotožnit. A mysl 
to přijala. A tím, že to přijala, ses začal za-
bývat vědomím Krišny. Nyní tedy tou zá-
kladní platformou, na které mysl pracuje, 
je vědomí Krišny. Pak jestli dokážeš skrze 
inteligenci ukázat, že tady je něco více ve 
vědomí Krišny než v něčem jiném, tak po-
tom jednoduše pokud je mysl stále zapoje-
ná do svého předchozího rozhodnutí pro 
vědomí Krišny, pak to přijme. Pokud je 
ale odvedená hmotnou touhou, tak i když 
základem pro bytí ve vědomí Krišny je 
být si vědom Krišny a přijímat věci, které 
jsou pro to příznivé, tak je-li připoutanost 
silnější a ztotožňování v tomto ohledu 
mnohem větší, tak i když inteligence před-
loží tyto body, tak je mysl nemusí přijmout. 
Takže pořád jednáme s myslí.

Inteligence ukazuje, v čem se co liší a co 
má společného, jinými slovy můžeš to pole 
analyzovat pomocí inteligence a pochopit, 
co každý prvek toho pole přidá k tvým 
činnostem, které se chystáš vykonávat 
svou myslí a smysly. Na mysli je pak, aby 
to přijala.

Oddaný (4): Takže když něco uvízne 
v mysli, tak to je připoutanost?

Mahárádža: Ano, připoutanost je to, co 
dělá mysl, co dělá nejvíce. Inteligence je 
pouze rozlišování. O to jde. Přitažlivost 
a připoutanost, to je mysl. Rozlišování 
elementů pole, uplatňování dovedností, 
které člověk má, v prostředí, ve kterém je, 
to je inteligence. Jinými slovy, Sankaršana 
aspekt, kde nějak nakládáte s tím polem 
a analyzujete to, a využití intelektu v abhi-
dhéji, ve Vásudévovi, to je to, co dělá inte-
ligence. Ale přitažlivost k tomu poli, to je 
Pradjumna a připoutanost neboli potřeba, 
Aniruddha, to je mysl.

Takže vidíme, že nakládáte s tímto 
elementem a že se takhle překrývají, ale 
společný bod je abhidhéja, to je bod, kde 

mysl a inteligence 
pracují společně ve 
stejnou dobu. Jinak bývá význačnější jed-
no, nebo zas to druhé.

To znamená, muž je sám, přemýšlí jako 
muž, chová se jako muž. A žena je sama, 
přemýšlí jako žena, chová se jako žena. 
Když dáte ty dva dohromady, potom musí 
pracovat společně a najít společný základ. 
To je abhidhéja. Abhidhéja je, kde inteli-
gence a mysl pracují společně vyrovnaným 
způsobem, aby efektnivním způsobem 
mohly něčeho dosáhnout.

Oddaný (7): Mahárádži, říkal jste, že 
oddaní mohou být pevně ustanovení... 
a pak odejdou. Tak mě napadlo, že někdo 
by mohl namítnout, že tato vaidhi sádhana 
bhakti se zaměřuje víc na vnější regulaci 
mysli než...

Mahárádža: Ale jak tady může být vnější 
regulace, když mysl je vnitřní? Můžete 
vnějšně ovládat tělo, ale mysl musíte řídit. 
To znamená být účinnější ve svých po-
kynech. Jinak si mysl bude dělat, co chce. 
Protože ona má nějakou představu, mysl 
chce být šťastná nebo cítit bezpečí z toho, 
že má věci pod kontrolou a uspokojení 
z požitku. Takže ona si musí vymýšlet 
svoje vlastní věci, nebo naslouchat od dru-
hých a nebo zažít ty věci. Ať už jakýmkoliv 
způsobem pak dojde k nějaké představě, 
co chce dělat. Potom jde o to ji nasměrovat 
příznivě vůči Krišnovi. Tedy v ideálním 
případě příznivě vůči Krišnovi. Na začátku 

alespoň směrem ke Krišnovi a možná to 
bude víc příznivé pro nás, ale přinejmen-
ším to je nasměrováno na Krišnu. A po-
tom, až to bude více zažité, začnete to 
jemněji přesměrovávat tak, aby to bylo ve 
skutečnosti pro Krišnovo štěstí. To je to, oč 
se tady pokoušíte.

Takže tady nejde o vnější záležitost. To-
hle slovo vnější a vnitřní, to je moc hezké, 
ale to je ve vztahu k vnitřnímu procesu 
mysli a jejímu pohroužení se v Krišnovi. 
Takže ta věc vnější nebo vnitřní, to není 
tak, že jsme vyslechli tato slova a teď 
máme svůj malý obvyklý způsob, jak je 
upotřebíme, a jakmile dojde na vnější, tak 
potom je to špatně... Protože jednoduše 
řečeno pravděpodobně vše, co celý den 
děláte, tak vše má vnější aspekt.

Dokonce i když řeknete, že se pohrouží-
te jen do něčeho vnitřního, že budete pou-
ze naslouchat o Krišnovi a Jeho zábavách, 
a co že to jdete dělat? Jdete si vzít knížku, 
což je dost vnější. Zaklepete na dřevo, to 
je dost pevné, vyrobené ze stromu. Potom 
budete používat své ruce a prsty, což je 
vnější, a také oči, opět vnější, použijete 
svůj jazyk, abyste četli, a uši, abyste na-
slouchali. Někam se posadíte, to je vnější. 
Takže co není vnější? Vnější je pochopení, 
že něco má svůj vnitřní aspekt a vy ho ne-
rozpoznáváte.

(přednáška z 12. února 2009, část 2) ❧

Guna a karma, tvá povaha, vychází z tvé mysli
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VZÁCNÍ HOSTÉ
Chrám v Lužcích opět posvětili svou 

přítomností cestující kazatelé Dánavír 
Gósvámí a Bhaktivaibhava Svámí. 

A o nektarové realizace z prak-
tikování oddané služby se pak na 
táboře podělili nejen oni, ale i na-
příklad Kadamba Kánana Svámí či 
jeden z nejslavnějších sankírtano-
vých oddaných všech dob Navína 
Nírada prabhu.

Před Džanmáštamím v chrámu, 
před svou cestou na Trutnov a na 
oslavu Džanmáštamí na Krišnově 
dvoře, pak na Šrílu Prabhupádu 
vzpomínal jeho žák Gurudás 
prabhu.

ZASVĚCENÍ

Na letním Náma Hatta táboře získalo 
první zasvěcení pět oddaných.

Bhakta Tomáš, který se starává na pro-
tivanovském táboře o přípravu zeleniny, 
dostal od svého duchovního učitele Dá-
navíra Gósvámího nové jméno Támasa 
Manu dás. 

Jeho dobrá žena bhaktin Martina se 
nyní jmenuje Mitravindá déví dásí a Tá-

masova maminka, bhaktin Vlasta, je teď 
Vilásiní déví dásí.

K této vaišnavské rodině přibyl ještě 
duchovní souroze-
nec, sankírtanový 
oddaný ze sloven-
ské farmy Nová 
Ékačakra, bhakta 
Richard, jehož 
nové jméno zní 
Rikša Rádža dás.

Kadamba Kána-
na Svámí přijal za 
svého žáka bhaktu 
Radka z chrámu 
v Lužcích a pojme-
noval ho Balaráma 
dás.

Na táboře 
v chorvatské Lice 

přijal Bhaktivikáša Svámí za své 
žáky tři oddané z Prabhupád 
Bhavanu v Brně.

Bhaktin Kristýna se nyní jme-
nuje Kanjá Kumárí déví dásí, 
bhaktin Xénie Kámákší déví dásí 
a její manžel bhakta Daniel je 
Dharaní Dhara dás.

Ze setkání se svým duchovním 
učitelem Džajápatákou Svámím 
v polské Wroclavi si bhaktin 
Nitja Maňdžarí, vaišnaví z druhé 
generace žijící na Krišnově dvo-
ře, přivezla nové duchovní jmé-
no Nitja Kišórí Rádhá déví dásí.
Blahopřejeme!

DVĚ NOVÉ 
VAIŠNAVÍ

Dlouholetý san-
kírtanový oddaný 
a příležitostný púdžárí 
v chrámu v Lužcích 
Kéšava Purí dás, žák 
Bhaktivaibhavy Ma-
hárádže, a jeho dobrá 
žena Jóga Májá déví 
dásí přivítali na den 
zjevení Lókanátha 
Svámího, duchovního 
učitele novopečené 
maminky, dcerušku, 

které dali jméno Bhakti Májí.
O pár dní později přivedla na svět další 

holčičku, Amalu, bhaktin Karin. 
Porod zvládli spolu se svým manželem 

Hansa Avatárem, žákem Kadamby Kána-
ny Svámího a mocným sankírtanovým 
hrdinou, za přítomnosti porodní asistent-
ky v klidu domova.

Všem miminkům i jejich rodičům pře-
jeme vše jen to nejlepší!

EURO BUS TOUR 2013
Koncem července se konal na farmě 

Krišnův dvůr společný nedělní program 
s chrámovými oddanými z Lužců a pře-
devším s mladými oddanými, druhou ge-
nerací vaišnavů z Evropy a Ameriky, kteří  
se zde zastavili během svého evropského 
turné. 

Cílem jejich 35 dnů dlouhého puto-
vání jsou evropské ISKCONské chrámy 
a střediska, kde se seznamují s místními 
oddanými a inspirují je svým nadšením 
i kulturním programem.

Vedle bhadžanů a klasického indického 
tance Odissi předvedli působivé divadel-
ní představení o duši bloudící světem se 
srdcem na dlani s touhou najít tu pravou 
osobu, které může to své srdce dát. 

Oba talentovaní herci – bhakta Krišna 
Préma a bhaktin Krišna Prémá – spolu 
s bhaktin Rukminí v roli Krišny svým pří-
během napsaným a zrežírovaným Šjáma-
nandou dásou dojali obecenstvo k slzám.

Překrásný sluneční den korunovaly svou 
neuvěřitelně lahodnou hostinou farmářské 
mátádží Vénu Gítá déví dásí, Manikundalá 
déví dásí, Vrinda Kunda déví dásí a Vaib-
haví déví dásí ve spolupráci s prezidentem 
Krišnova dvora Varnášramem dásem..

NEDĚLNÍ VAIŠNAVSKÁ ŠKOLKA

Pro nejmenší generaci vaišnavů se 
v chrámu otevřela nedělní školka. Děti se 
učí zdobit oltář, obětovat, společně si hrají 
a malují, zpívají a radují se v Krišna vědo-
mí. Po školce se děti nadšeně přidávají ke 
sloužení nedělní hostiny.

Školka začíná každou neděli ve 14:30.
Každý rodič, který by chtěl, aby se při-

pojilo i jeho dítě, se může ozvat Ánandě 
Kandiní déví dásí na 605 700 874.

NOVÉ PŘÍRŮSTKY V HARE KRIŠNA 
KNIHKUPECTVÍ NA SÍTI

Přes padesát nových titulů přibylo v na-
bídce našeho internetového knihkupectví 
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zaměřeného na Krišny si 
vědomou literaturu. 

Vedle žhavé novinky 
Raja Bhoga Recipes si 
můžete objednat napří-
klad dramatický příběh 
oddaných zpoza železné 
opony v totalitním So-
větském svazu Salted 
Bread, Holy Jail od Čandramauli Svámího, 
životopis Bhakti Tírthy Svámího Black 
Lotus, pětidílný Transcendentální deník 

Hari Šauriho dáse, nebo také několik rus-
kých titulů včetně kuchařky Vysšij vkus. 

Spoustu a spoustu dalšího zajímavého 
čtení najdete na  webových stránkách 
books.harekrsna-luzce.cz.

DOMÁCÍ KURZ VAŘENÍ

Již popáté se na Plzeňsku 
konal domácí kurz vaře-
ní Hare Krišna kuchyně. 
Účastníci se naučili pár 
základních receptů, dozvě-
děli se, proč oddaní Krišny 
nejedí maso, a nakonec při-
hlíželi obětování výsledků 
jejich první oddané služby 
Šrí Krišnovi. 

Když se z toho pak stalo 
prasádam, s nadšením to 
ochutnali.

Uspořádat podobný kurz 
je velice jednoduché. Stačí 
jen, abyste měli kuchyň 

a chuť se něco nového přiučit, a brzy mů-
žete začít s vařením Hare Krišna kuchyně 
i u vás doma:).

JAK JSEM PŘIŠEL MEZI ODDANÉ

Rádi bychom začali v Náma Hattě uve-
řejňovat příběhy oddaných o tom, jak se 
dostali k vědomí Krišny. 

Tato cesta byla často tak neuvěřitelná 
a strhující, že jejich vyprávění bude jistě 
velikou inspirací i pro ostatní. 

Proto se prosím neostýchejte a chopte 
se pera. 

S velkou dychtivostí čekáme na váš 
příběh... ❧
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28.8. ŠRÍ KRIŠNA DŽANMÁŠTAMÍ, příchod Pána Šrí Krišny 
(půst do půlnoci)

29.8. NANDÓTSAVA, příchod Šríly Prabhupády 
(půst do oběda)

1.9. Annadá Ékádaší (př. 2.9. od 6:18 do 10:01)
10.9. Šrímatí Sítá Th ákurání (manželka Šrí Advaity)– příchod
13.9. RÁDHÁŠTAMÍ, příchod Šrímatí Rádhárání 

(půst do oběda)
15.9. Páršva Ékádaší, (půst za Pána Vámanadéva do oběda, 

př. 16.9. od 6:39 do 10:50)
16.9. Šrí Vámana Dvádaší, příchod Pána Vámanadéva 

(půst včera, dnes hostina)
16.9. Šríla Džíva Gósvámí – příchod
17.9. Bhaktivinóda Th ákura – příchod (půst do oběda)
18.9. Šríla Haridása Th ákura – odchod
19.9. Šríla Prabhupáda přijal sannjás, začíná 3. měsíc 

Čáturmásji (půst od mléka)
26.9. Šríla Prabhupáda přijel do USA
30.9. Indirá Ékádaší (př. 1.10. od 7:44 do 10:55)
14.10. Rámačandra Vidžajótsava, Šrí Madhváčárja – příchod
15.10. Dvádaší, půst za Pasankušá Ékádaší 

(př. 16.10. od 7:25 do 11:00)
15.10. Šríla Raghunátha Dása Gósvámí – odchod

Šríla Raghunátha Bhatta Gósvámí – odchod
Šríla Krišnadása Kavirádža Gósvámí – odchod

18.10. Šrí Murári Gupta – odchod
začíná měsíc Kártik
začíná 4. měsíc Čáturmásji (půst od urad dálu)

23.10. Šríla Naróttama Dása Th ákura – odchod
26.10. změna času 3:00 ▶ 2:00
27.10. zjevení Rádhá Kundu, snána dána, Bahuláštamí
30.10. Ramá Ékádaší (př. 31.10. od 6:50 do 10:07)
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Takže pokračujeme! Po „dlouhém“ 
čtyřdenním pobytu v Ahóbilam 
jsme zamířili jak jinak než dále 
na jih – do Tirupati! Tentokrát 
se nekonal vlak, ale poprvé 
na naší pouti nás čekala cesta 
autobusem.

Podle první informace měl jet z Ahóbilam 
do Tirupati přímý autobus. Další informace, 
kterou jsme získali od místních, byla, že musí-
me přesednout v Allagadě. A další, že musíme 
přesednout ještě v Kadapě. No, tak si vyberte. 
Nechali jsme to nakonec zcela na Pánovi 
a dobře jsme udělali.

Časně zrána jsme šli na autobusovou zastáv-
ku v Ahóbilam (no prostě na růžek, kde stáli 
všichni) a ani ne za deset minut přijel autobus 
do Allagaddy. Po asi hodinové cestě jsme tam 
dorazili, vystoupili na autobusovém plácku, 
a zrovna hned jel autobus do Tirupati – byl to 
tedy bleskový přestup. Na Googlu si můžete 
najít, že trasa z Allagaddy do Tirupati zabere 
asi tři a půl hodiny, ale už se tam neuvádí, že 
pro dopravu v Indii je třeba tento čas vynáso-
bit patřičným koefi cientem. V tomto případě 
byl koefi cient bezmála 2.

V Tirupati má ISKCON překrásný chrám, 
který vám opravdu vyrazí dech! Nese jméno 

„lotosový chrám“, protože celá budova spočívá 
jakoby na okvětních lístcích růžového lotosu 
a je opravdu architektonickým skvostem. Pře-
krásná výzdoba exteriéru i interiéru a úchvat-
ná obrovská Božstva Rádhy, Krišny a osmi 
sakhích jsou opravdu výjimečnou podívanou.

Byli jsme ubytováni v ISKCONském gues-
thousu, což bylo místo sice dosti skromné, 
nicméně hned vedle chrámu, takže to byla 
extáze, že. V komplexu byla i krásná zdobená 
Góvinda s velmi chutným menu... i když jak 
jinak hrozně pálivým. Nutno podotknout, že 

jižní Indie je po všech stránkách cenový ráj 
– ať už jde o prasádam, oblečení nebo cokoli 
jiného. Co říci o Tirupati?

Je to jedno z dalších úžasných míst s mnoha 
překrásnými chrámy a duchovně nabitými 
místy, ale hlavním duchovním magnetem je 
bezpochyby chrám Báladžího – ve skutečnos-
ti nejnavštěvovanější chrám v celé Indii se 40 
milióny poutníků za rok! Nicméně naše kroky 
respektive kola pronajaté rikši nejprve mířily 
do jiných chrámů v Tirupati – chrámu Góvin-
darádža Svámího, Kódandaráma Svámího, 
Padmavatí (manželky Pána Vénkatéšvary) 
a chrámu Kapiléšvary Svámího – Pána Šivy.

Obecně řečeno, chrámy v jižní Indii jsou 
dost odlišné od toho, co známe například 
z Vrindávanu. Bývají monumentální, prostor-
né, s rafi novanou architekturou, překrásně 

Krišna v ČennajiKrišna v Čennaji
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zdobené, s několika vysokými gópurami, 
a samozřejmě i nálada se dosti liší – jih 
je místem Šrí sampradáji, čili uctívání 
v náladě bázně a úcty, což nám může přijít 
trochu cizí.

Nicméně Božstva jsou uctívána opravdu 
pěkně – jsou bohatě zdobená a opravdu 
opečovávaná. Před hlavní chrámovou sva-
tyní Pána Višnua stojí vždy Džaj a Vidžaj, 
strážci Vaikunthy. V chrámových kom-
plexech jsou krom hlavní svatyně s vlád-
noucím Božstvem ještě četné další svatyně 
a oltáře – většinou pro Lakšmí, Šivu, nebo 
různé Alváry.

Mile nás překvapilo, že prakticky všich-
ni púdžárí, které jsme potkali, se k nám 
chovali velmi přátelsky. Ptali se, odkud 
jsme, vysvětlovali, jaké Božstvo uctívají, 
a rozdávali nám spoustu mahá prasádam 

– především u každého oltáře jsme byli 
poctěni doslova naběračkou čaranámri-
ty, někdy opravdu notně navoněné, dále 
nebyla nouze o čerstvou mahá tulasí, jejíž 
množství zrovna v Tirupati odpovídalo 
pěkné porci salátu! Čili jsme milost dosyta 
vychutnávali a také poctivě sušili pro od-
dané v Čechách.

Dalšího dne našeho pobytu v Tirupati 
jsme se již nedočkavě vydali za Pánem Bá-
ladžím. Časně zrána jsme nasedli na auto-
bus a necelou hodinu jsme v serpentinách 
stoupali na pohoří Tirumala, na jehož 
vrcholku sídlí Tirupati Báladží neboli Vén-
katéšvara, Góvinda či Šrínivása. Gaudíja 
vaišnavové uctívají Pána jako Báladžího – 
Krišnu, který provádí své dětské zábavy.

Jak jsem již zmínila, Jeho chrám je v In-
dii vůbec nejnavštěvovanější. A i přes to je 

rozlehlý chrámový 
komplex nesmírně 
čistý a upravený 
a o poutníky je 
dobře postaráno 

– jsou tu i místa, 
kde můžete dostat 
zdarma výtečné 
prasádam. Bo-
hatství Báladžího 
je odhadováno 
na 500 miliard 
rupií a vimána na 
vrcholku hlavní 
svatyně – Ánanda 
nilaja divja vimá-
na – je celá ze zlata! Jak jinak, vždyť se tady 
uctívá Bůh...

Božstvo Pána Báladžího je samoma-
nifestované a Pán je v této své podobě 
považován za toho, kdo dává v Kali-juze 
velmi snadno požehnání. Jak už to tak 
v jihoindických chrámech bývá, můžete 
si vybrat, zda budete čekat ve frontě na 
daršan zdarma, nebo si připlatíte a čekání 
tím trochu urychlíte. A jelikož jsme ne-
měli tolik času a naše kapsy byly na místní 
poměry plné rupií, neváhali jsme se vydat 
do platící fronty, čímž se naše čekání na 
daršan milostivého Pána zkrátilo na pouhé 
dvě hodiny, což byl vskutku luxus.

Vyprávění o frontě by bylo neméně za-
jímavé, leč prostoru v Náma Hattě není 
zas až tolik. Jen bych si dovolila zmínit, že 
jsem se chvílemi opravdu vroucně modlila 
ke Krišnovi, aby odstranil mé klaustrofo-
bické sklony a já tak neztropila nějakou 
hysterickou scénu na místě, kde jsme asi 

hodinu čekali ve frontě v kleci a tak nějak 
jsem si uvědomila, že neexistuje cesta ani 
dopředu, ani dozadu, ani do stran, ani 
nahoru... Nutno říci, že zhlédnout Božstvo 
není v chrámech na jihu Indie jen tak. 
My jsme zvyklí, že můžeme před oltářem 
postávat nebo posedávat, jak dlouho chce-
me, ovšem zde je systém jiný – před oltář 
vás dovede zábradlím ohraničená jedno-
směrná cestička, která proudící zástupy 
poutníků ihned po daršanu odvede zase 
nazpět. Času tedy není mnoho – musíte 
být opravdu ékéha!

O daršanu Báladžího to platilo několika-
násobně. Jelikož Ho chce každý den vidět 
tolik oddaných, místní chrámoví „strážci“ 
dav popohání velmi rychle, takže čas před 
oltářem se pohybuje kolem dvou až tří vte-
řin. Nutno říci, že naše bílá výprava dosta-
la výjimečnou milost a chrámová stráž nás 
místo popohánění pryč popadla a nacpala 
na zábradlí před oltář, čímž jsme dostali 

ISKCONský chrám v ČennajiISKCONský chrám v Čennaji
Šrí Šrí Rádhá Góvinda s osmi sakhími v TirupatiŠrí Šrí Rádhá Góvinda s osmi sakhími v Tirupati
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asi tak deset vteřin navíc, v nichž jsme 
stihli alespoň zazpívat jednu Hare Krišna 
mahá mantru a poprosit o milost, a až po 
této prominentní chvilce navíc jsme byli 
opět odtaženi pryč. Taková návštěva chrá-
mu je působivá, ať už se o to snažíte nebo 
ne. A my se ještě k tomu snažili. Na dalším 
stanovišti nás čekala další doslova dělová 
koule milosti – mahá laddu od Pána Bá-
ladžího velikosti lidské pěsti! Exkluzivní 
model, jehož část jsme také importovali 
do Čech. 

Náš pohyb po Indii je vskutku rychlý, 
takže následujícího dne jsme si již balili 
naše trochu už ošoupané kufry. Bylo zrov-
na Ékádaší, tak jsme se rozhodli, že vyra-

zíme až po ranním 
programu, respektive 
že Ékádaší snídaně 
by také byla dobrá, 
abychom nebyli po 
cestě jen na ovoci. 
Přednáška v angličti-
ně nebyla – alespoň 
to tak neznělo, ale 
u Indů člověk někdy 
neví – tak jsme tedy 
ještě čekali na tu snídani.

V inkriminovanou hodinu jsme se začali 
ochomýtat kolem prasádam haly, nicméně 
byl tam nějak podezřelý klid. Chvíli jsme 
spekulovali, pak jsme se odvážili zeptat 

– a ano, je to tak, na Ékádaší tady prostě 

nesnídají. Takže džaj ovoce, a my 
jedeme dál!

Další autobus, cíl Čennaj neboli 
Madrás. Moderní velkoměsto, které 
pro nás sloužilo víceméně jako pře-
stupní stanice do naší další destina-
ce, jíž bylo Šrí Rangam. V Čennaji 
jsme strávili noc u jedné rodiny po-
hostinných oddaných – Sankaršana 
Líly prabhua, jeho manželky Mátan-
gí a jejich energické dcerky.

Po příjezdu jsme toho ještě ne-
měli dost, takže jsme večer zajeli do 
ISKCONského chrámu v Čennaji 

– je to zbrusu nová stavba otevře-
ná v dubnu 2012, a vládnou tady 
Gaura Nitái, Krišna s Rádhárání 

a Džagannáth Baladév Subhadrá. Chrám 
je velmi působivá a příjemná budova po-
stavená pod vedením Jeho Svatosti Bhanu 
Mahárádže – měli jsme to štěstí, že nás 
Sankaršan Líla prabhu vzal i na krátký dar-
šan s Mahárádžem.

Dalším chrámem, který jsme v Madrásu 
navštívili, byl chrám Pártha Sárathi, kde 
je hlavním Božstvem Pán Krišna i se svou 
manželkou Rukminí, a také s bratrem Ba-
larámem, svým vozatajem Sátjakim, se sy-
nem Pradjumnou a vnukem Aniruddhou. 
Takto je zastoupená celá čatur vjúha, což je 
zcela výjimečné. Pán zde ve svých rukou 
nedrží sudaršana čakru, jako je zvykem 
u všech ostatních podob Višnua, ale drží 
pouze lotos, protože dal slib, že v bitvě na 
Kurukšétře nepoužije zbraň. Toto Božstvo 
je výjimečné například i tím, že má knír! 
A utsava podoba Pána má na svém těle 
rány od Bhíšmových šípů.

Po krátké bezesné noci při teplotě i přes 
běsnící ventilátor blížící se té v papiňáku 
jsme rádi vstali velmi brzo a vydali se na 
vlak do Šrí Rangam. Ještě na jih?? To už 
snad ne... Ale ano! Za překrásným Pánem 
Ranganáthem!

pokračování příště... ❧

Vaišnavský kalendář 2014

Gangá
Již vyšel nový vaišnavský kalendář na 

příští rok s fotografi emi Gangy od 
jejího ústí v Gómukhu až po deltu řeky 
v Gangá Ságaru v Bengálském zálivu.

Překrásné fotografi e při natáčení 
dokumentárního fi lmu Matka Gangá 

zachytil režisér snímku Bhaktivaibhava 
Svámí spolu se svými žáky – 

Kírtičandrou dásem, Lóka Sarangou 
dásem a Níla Mádhavou dásem.

Cena kalendáře je příznivých 108 Kč.

Objednávejte na 
www.books.harekrsna-luzce.cz

Šrí Báladží v Tirupati a Jeho chrámŠrí Báladží v Tirupati a Jeho chrám
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Pada játrá for ever!Pada játrá for ever!
PŘED PÁR DNY SKONČILA DVACÁTÁ ČESKÁ 

PADA JÁTRÁ. JAKÁ BYLA? STEJNÁ JAKO TY 
PŘEDEŠLÉ, ALE ZÁROVEŇ JINÁ.

Tak třeba počasí. Oproti minulým rokům, kdy jsme chodili 
zachumlaní v bundách a pláštěnkách a tělocvičny se krátce po 
našem příjezdu zaplnily odérem zatuchlého neschnoucího prádla, 
jsme se letos ani nestihli zapotit. Pot se totiž vypařoval téměř oka-
mžitě po proniknutí na tělesný povrch – takové bylo vedro. Krás-
né počasí a také jihočeská přívětivost se zasloužily i o bohatou 
návštěvnost večerních programů.

Pravda, poprvé se nám taky podařila včasná a pořádná propa-
gace. Což znamená, že deset dní před Pada játrou viselo po celé 
trase přes 250 plakátů. Další příjemná změna byla ani ne tak ve 
složení stálého týmu, jako spíš v jeho počtu. Celou dobu nás bylo 
okolo patnácti a harinámy a programy byly hned živější a vese-
lejší. To, že pak úklidová četa měla trochu víc práce s uváděním 
ubytovacích prostor do původní podoby, bylo zanedbatelné.

Rád bych zde všem těm oddaným, kteří s námi šli celou dobu, 
ze srdce poděkoval za jejich individuální přínos pro Pada játru. 
Především chci poděkovat svým rodičům, Muni Prijovi prabhuo-
vi a Hari Prije mátádží, kteří na rozdíl ode mne šli celou Pada já-
tru příkladem a vstávali brzy ráno, odzpívali svoje kola a celý den 
byli v jednom kole. Mám se ještě co učit.

Dále pak Paramahansovi prabhuovi a jeho dvěma svěřencům, 
Nandovi a Dharmovi, že i přes úmorné horko s námi došli až do 
cíle. Dína Dajál prabhu nejenže zařídil ubytování a programy, ale 
nakonec se opět chopil i role hlavního kuchaře. Ano, nebylo to 
lehké, ale zvládl to skvěle a za to mu děkujeme.

Purušóttam Kšétrovi prabhuovi patří díky za to, že se celou 
dobu pečlivě staral o knihy a jejich rozdávání. Další díky směřují 
k Ananga Sévice mátádží, naší „včeličce“, která neúnavně sbírala 
květiny pro Božstva a rozdávala Jejich mahá prasádam. Kamala 
Maňdžarí mátádží přijela i se svými dětmi Sarasvatí a Sanátanem 
a bravurně se vypořádala s nelehkým úkolem uvařit ráno snídani, 
starat se celý den o děti a zůstat příčetná. Bravo a děkujeme.

Kasturí Maňdžarí mátádží je zkrátka dáma pro všechno. Děku-
jeme za všechno.

Dále děkuji Dhanja Nimáiovi prabhuovi z Májápuru za skvělou 
pomoc v kuchyni. Službu púdžárího tradičně zastala Lílá Móhiní 
mátádží. Šrí Šrí Nitái a Gaurasundara byli vždy jako v bavlnce. 
A Lílá ještě stihla zatancovat na kulturním programu, za což jí 
vřele děkujeme.

Další díky patří „kravičkářům“ Jaromírovi a Káje, bez jejichž 
pravidelných přísunů mléka a nepřestávající služby by to prostě 
nešlo.

Michalovi z farmy děkujeme za to, že byl vždycky nadšený po-
moct s čímkoliv. S radostí sleduji, jak Martin Reiss každým rokem 
na Pada játře roste nejen co se týče „prasádamového mozolu“, ale 
i v rámci své služby univerzálního kuchyňského pomocníka. Díky, 
Marťo.

Nebyl jediným Martinem, který s námi letos šel. Přijeli totiž ješ-
tě tři další, tedy Martinové Moravec, Majer a Martin z „Harinám 
Mandiru“, kteří byli skvělým doplněním týmu. Další posily přijely 
až ze Slovenska, jmenovitě bhaktin Katka a bhaktin Veronika „Tu-
lasí“.

Děkujeme vám všem, že jste přijeli a připojili ruku k dílu. 
A málem bych zapomněl na svého přítele ve zbrani, transcenden-
tálního cyklistu a kovboje, Gaura Karunu prabhua. Děkuji ti za to, 
že jsi, jaký jsi.

Samozřejmě je spousta oddaných, kteří každý rok přijedou 
a zúčastní se několik dní. Ti všichni se každoročně zasluhují o to, 
že z Pada játry je nezapomenutelný zážitek.

A na závěr několik čísel:
Rozdané Bhagavad gíty ve svém počtu 106 kusů téměř 

dosáhly na všepříznivou stoosmičku. Dále šla ven jedna 
Mahábhárata, 338 velkých knih a 1 028 Návratů! Což 
je dohromady 1 478 knih Šríly Prabhupády! K tomu se 
rozdalo 5 Náma Hatt, 509 balíčků prasádam, z vozu jsme 
svrhli dohromady 350 mahá banánů a během programů 
jsme rozdali asi 1 500 kokosek. Na programy přišlo do-
hromady asi 1 800 hostů.

Sankírtan jagja kí džaj! 
Pada játrá kí džaj! 
Nitái Gaura Prémánandé Hari Hari bóóól! ❧
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Také udržujeme chrám, ve kterém uctí-
váme Pána v duchovně nabité, přátelské 
a vítající atmosféře, podporujeme oddané 
všech různých úrovní v procesu vědomí 
Krišny skrze systematický trénink a pravi-
delným nabízením přístupu k provádění 
devíti přímých metod bhakti jógy, násle-
dujíce náladu a postup Jeho Božské Milosti 
A. Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády, 
našeho zakladatele-áčárji.

Silicon Valley je už plné organizací a ná-
kladných budov zaplněných pracovníky. 
Takže, co máme tak zvláštního, co bychom 
jim mohli nabídnout? Jaká by měla být ta 
odlišující vlastnost, která by přitáhla lidi 
z oblasti zálivu a z druhé strany?

Je to naše schopnost shromáždit pení-
ze, vybudovat a udržovat majetky nebo 
vykonávat podrobné rituály? Nejspíš ne. 
(A pokud ano, tak jsou tu jiní, kteří to umí 
mnohem lépe než my.) Spíš mě napadá, že 
bychom mohli a měli být nejvíce známí 
vlastnostmi, které nejsou „věci“ a kterých 

se v moderním světě tolik nedostává – vel-
korysost, milost a laskavost. Někde v šíle-
ném spěchu za účelem rozvoje technologie 
a chycení iluzorního „amerického snu“ 
zůstaly spousty lidí pozadu a poztrácely 
kontakt mezi sebou navzájem i se sebou 
samotnými.

Lidé jsou utiskováni náročnou prací, 
která jim platí jen tolik, kolik stěží stačí 
k obživě, staří lidé jsou často „zavíráni,“ 
izolováni ve svých vlastních domovech; 
rodinné farmy jsou neustále nahrazovány 
obřími „agro-společnostmi“; namísto 
místních přátelských obchodů a krámků 

„u mamky a taťky“ teď v místním soused-
ství převládají „velké krabice“ podniků; 
korporace bez cirátů propouštějí zaměst-
nance z práce s jen malou nebo žádnou 
myšlenkou na jejich konečné dobro…

V tomto prostředí lidé hladoví po osob-
nější pozornosti nabízené se skutečným 
pocitem služby.

V den, kdy zemřela má matka, prochá-
zely kolem děti ze sousedství právě v době, 
když vynášeli její tělo. Ta děcka se vrátila 
za dvě hodiny s teplými sušenkami – které 
osobně upekla – s kyticí a s lístkem vyja-
dřujícím soustrast s naší ztrátou. Takový 
prostý čin ohleduplnosti samozřejmě hlu-
boce dojal mě i mou rodinu. Jsou takové 
činy důležité, a nebo se počítají jen ty nej-
nutnější věci?

Tvrdím zde, že lidé tohoto světa hladoví 
po těchto láskyplných výměnách a čisté 
laskavosti.

A vím, že já taky.
Na štěstí pro nás jsme ustanovili naši 

misi v ISV právě na těchto ideálech. S po-
dobně pevnými základy pro naši existenci 
očekáváme, že budeme úspěšní ve všech 
směrech. Koneckonců, když dáme stranou 
všechno ostatní, zjistíme, že to je právě to, 
co lidé doopravdy chtějí. Je to to, co chce-
me my. A ve skutečnosti to, co chce Krišna.

V Bhagavad gítě Krišna přímo mluví 
o vlastnostech v oddaném, které Ho těší: 

„Ten, kdo není závistivý, ale je přítelem 
všech živých bytostí, kdo se nepovažuje za 
vlastníka a je zbavený falešného ega… je 
Mi velice drahý.“

„Můj drahý Ardžuno, ten, kdo Mi proka-
zuje čistou oddanou službu, bez znečištění 
plodonosnými činnostmi a myšlenkovou 

spekulací, kdo pracuje pro Mě, činí Mě 
nejvyšším cílem svého života a je přátelský 
ke všem živým bytostem, zaručeně dospě-
je ke Mně.“ (Bhagavad gítá 11.55).

Těchto vlastností si necení pouze Krišna, 
univerzálně přináší potěšení. Náš úspěch 
přijde, pokud se na ně soustředíme. Aby-
chom toho docílili, musíme považovat 
sami sebe za pokorné služebníky a pře-
mýšlet, jak pomáhat ostatním. Když přijde 
někdo do naší skupiny, je naší povinností 
(a výsadou) postarat se o jeho potřeby. Na-
příklad, když někdo vstoupí do chrámové 
místnosti, všichni bychom měli dychtit po-
starat se o to, aby měl místo k sezení, před 
sebou stojánek na knihu a aby věděl, na 
které straně jsme. 

Měli bychom zajistit, že nově příchozí se 
budou cítit vítáni, naučit se jejich jméno 
a vřele je přivítat. Na velkých festivalech 
bychom měli udělat něco navíc, abychom 
se ujistili, že každý dostal to, co potřebuje – 
osobní pozornost. 

Při kázání mimo chrám bychom měli 
v každé osobě zanechat pocit, že právě po-
tkal/a svatou osobu. Svatá znamená štědrá, 
přátelská, šťastná, laskavá…

Měli bychom si vážit našich stávajících 
členů jako těch nejvzácnějších duší, které 
všechny přišly do ISV božským řízením 
Pána. O oddaných, členech ISKCONu, 
v roce 1972 Šríla Prabhupáda napsal: „Tito 
oddaní Krišny jsou ty nejvznešenější 
osoby na této planetě, lepší než králové, 
všichni z nich, takže bychom na to měli 
vždy pamatovat a podobně jako čmeláci 
neustále vyhledávat nektar těch nejlepších 
vlastností v člověku.“

Členové ISV jsou členové rodiny. Posta-
rejme se o to, že budou cítit, že se s nimi 
počítá a že dostávají potřebnou duchovní 
a hmotnou podporu k tomu, aby prospí-
vali. Velkorysost a laskavost – bez toho se 
naše takzvaná mise stane další zatuchlou 
náboženskou institucí, ve které majetek, 
peníze a rituály převáží důležitost duše 
vaišnavy (nebo dokonce člověka). 

Jak pečlivě musíme pravidelně zvažovat 
své motivy a metody! Protože pokud bu-
deme dělat kompromisy s našimi ideály 
kvůli osobnímu prospěchu nebo z pýchy, 
ztratíme to nejcennější. Takzvané prak-
tikování oddané služby, které zanedbává 

HLEDEJME NEKTARHLEDEJME NEKTAR

JAKO ČMELÁCIJAKO ČMELÁCI
Naše poslání v ISKCON 
Silicon Valley je projevovat 
laskavost všem živým 
bytostem silnou podporou 
veřejného společného 
zpívání jmen Hariho 
a vydatným rozdáváním 
transcendentální literatury.

Krišna říká, že ten, kdo není Krišna říká, že ten, kdo není 
závistivý, ale je přítelem všech závistivý, ale je přítelem všech 

živých bytostí, je Mu velice drahýživých bytostí, je Mu velice drahý
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projevování laskavosti vůči ostatním ži-
vým bytostem – které jsou nedílnou částí 
Krišny – je nanic.

Šríla Džíva Gósvámí přirovnává takovou 
snahu k obětování ghí do popela namísto 
do posvátného ohně.

Abychom dosáhli těchto vznešených ide-
álů, musíme se odevzdat a udržovat svoje 
vlastní závazky vůči své sádhaně.

Ti, kteří se odevzdali a dali stranou svoje 
osobní zájmy a plány, se osvobodí k tomu, 
aby mohli přijmout zájmy a plány Pána 
a Jeho zástupců, vznešených áčárjů. Takoví 
oddaní se mohou připojit k sankírtanové 
skupině Pána Čaitanji Maháprabhua a šířit 
Jeho misi. Bezvýhradně mohou sloužit 
ostatním.

Není většího privilegia, a pověsti toho, 
kdo to dělá, se nevyrovná nikdo v celém 

stvoření. O těch, kteří dosáhli ve svém 
životě tohoto postavení, Pán Krišna v Bha-
gavad gítě říká: „Žádný služebník v tomto 
světě Mi není dražší než on a nikdy Mi 
nikdo dražší nebude.“

Proto si, jako ti, kdo se touží stát členy 
takové vznešené mise, musíme být vědomi 
těchto principů a uplatňovat je. 

Naše ISV mise není uzavřena na 951 
South Bascom. 951 South Bascom je jedno 
místo, kde se setkáváme, abychom uctívali 
Pána a sloužili Jeho oddaným. 

Raději musíme přenést duch naší mise 
všude – do našich domovů, na pracoviště 
a do našeho jednání se všemi druhy lidí 
a živých bytostí.

Skutečná budova chrámu se staví v na-
šich srdcích a životech. Tento ideál osobně 
ukázal Šrí Čaitanja Maháprabhu, jehož čiš-

tění chrámu Gundičá bylo metaforou pro 
čištění našich srdcí.

Šríla Prabhupáda píše: „Svou praktickou 
činností nám Šrí Čaitanja Maháprabhu 
sdělil, jak čistit naše srdce. Jakmile je srdce 
očištěné, měli bychom do něho pozvat 
Krišnu, aby se tam usadil, a měli bychom 
uspořádat oslavu, při které budeme rozdá-
vat prasádam a zpívat Hare Krišna mahá 
mantru. 

Takto čistil Šrí Čaitanja Maháprabhu 
Gundičá mandir, aby nám dal vědět, že 
srdce by se mělo očistit a upokojit, aby-
chom v něm mohli přijmout Pána Šrí 
Krišnu a umožnili Mu usadit se v srdci bez 
jakéhokoliv vyrušování.“ (Čaitanja čaritá-
mrita, Madhja lílá 12.135)

Ve Šrímad Bhágavatamu Pán Šiva rovněž 
potvrzuje tento princip takto: „Je řečeno, 
že velké osobnosti téměř vždy souhlasí 
s tím, že budou dobrovolně trpět kvůli utr-
pení obyčejných lidí. To je dokonalá me-
toda uctívání Nejvyššího Pána, Osobnosti 
Božství, jenž je přítomný v srdci každého.“ 
(8.7.44)

Pochopit to a neustále pracovat v tomto 
duchu je naše skutečné poslání v ISV. A ti, 
kdo to takhle dělají, potěší Nejvyšší Osob-
nost Božství, a tím dosáhnou nejvyššího 
životního cíle, lásky k Bohu. Není žádný 
náboženský princip, který by byl vyšší než 
toto.

Děkuji vám mnohokrát.

Džaja Bhaktivinóda Th ákura!
Džaja Šríla Prabhupáda! ❧

A.Č. Bhaktivédánta Svámí 
Prabhupáda – Sénapati bhakta
Lóčana dása Th ákura ve svém díle Čaitanja 
Mangala, Sútra-khanda, píseň 12, verše 562-565, 
píše o Šrílovi Prabhupádovi.

Pán Čaitanja hovoří o důvodech svého příchodu:
Opěvování jmen a vlastností Krišny dává 
vaišnavům energii. Vyjevím tyto činnosti, čistou 
oddanou službu Mně.
Takto zničím všechny hříchy v Kali juze. Proto 
se vy všichni Mí společníci naroďte na planetě 
Zemi před Mým příchodem a nezůstaňte 
pozadu.
Vezmu ostrý meč náma sankírtanu (společného 
zpívání Hare Krišna mantry) a vykořením 
a zničím démonskou mentalitu v srdcích všech 
podmíněných duší.
Pokud někteří hříšníci uniknou a poté, co 
se vzdali dharmy, odejdou do dalekých 
zemí, půjde tam Můj senápati bhakta (aby je 
osvobodil). ❧

Lidé hladoví po láskyplných výměnáchLidé hladoví po láskyplných výměnách
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Pán jedná dle své vlastní sladké vůle

Když oddaní zažívají výsledky 
svých minulých činností, které 
se odvíjejí na jevišti hmotného 
světa, Nejvyšší Pán si zachovává 

naprostou nezávislost při ovládání své mi-
losti vůči nim. 

Pán může dle své vůle využít tuto ener-
gii milosti (kripa šakti), kterou propůjčil 
svým oddaným. Jinými slovy, oddaní 
nemají v rozdávání milosti naprostou svo-
bodu.

Navzdory této skutečnosti je Pánova las-
kavost vůči svým odevzdaným oddaným 
velice zřejmá. V Bhagavad gítě Pán říká: 
mat-prasádát parán šántin... mat-sansthám 
adhigaččhati. „Moji oddaní dosáhnou Mojí 
milostí samotnou nejvyššího míru, který 
zcela spočívá ve Mně.“ 

Zde slovo prasáda znamená laskavost, 
kterou Pán projevuje vůči svým oddaným 
tím, že jim propůjčuje svou energii milosti. 
To bylo již zmíněno dříve. Kromě toho 
z verše „z povahy Jeho zcela nezávislé vůle“ 
si jisté důležité body žádají další rozvinutí.

Člověk může porozumět z mnoha dů-
kazů z písem, že vnitřním důvodem toho, 
proč Pán přichází, je jednoduše Jeho nezá-
vislá vůle. 

Nicméně vnějším důvodem Jeho přícho-
du uváděným v písmech je zmírnění břímě 
hříchů zatěžujících matku Zemi. Podobně 
se nikdo nedopustí hrubé chyby, když pro-
hlásí, že činnosti bez tužeb – jejichž pomo-
cí člověk neusiluje o požívání si plodů činů 

– jsou prostředkem, pomocí kterého lze 
přistoupit k bhakti neboli k oddané službě. 

Šrímad Bhágavatam (11.12.9) znovu 
vysvětluje:

Dokonce i když se někdo s velkým 
úsilím zaměstná ve vykonávání mys-
tické jógy, filozofické spekulaci, dob-
ročinnosti, slibech, pokání, obřadních 
obětech, vyučování védských manter 
pro druhé, osobním studiu Véd nebo 

v odříkavém řádu života, tak Mě přesto 
nemůže dosáhnout.

Zde toto písmo vysvětluje, že podobné 
praktiky nemohou vést k bhakti. A jinde 
Šrímad Bhágavatam (10.47.24) prohlašuje:

yan na jógéna sánkhjéna
dána-vrata-tapó-'dhvaraih

vjákhjá-svádhjája-sannjásaih
prápnujád jatnaván api

Oddaní snadno dosahují všeho Oddaní snadno dosahují všeho 
skrze láskyplnou službu Mněskrze láskyplnou službu Mně
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Oddané služby Pánu Krišnovi se do-
sahuje dobročinností, striktními sliby, 
odříkáním a ohňovými oběťmi, džapou, 
studiem védských textů, dodržováním 
regulativních principů a ve skutečnosti 
vykonáváním mnoha jiných příznivých 
činností.

Druh bhakti dosažené vykonáváním 
činností v tomto verši se vztahuje na od-
danost, kde převládá poznání a na světské 
úrovni kvalita dobra. Rozhodně neodka-
zuje na ryzí oddanost, která je transcen-
dentální vůči hmotným kvalitám a která 
je na úrovni prémy neboli spontánní lásky 
k Bohu.

Někteří učenci vysvětlují tento verš tak, 
že říkají, že dobročinnost znamená ob-
darovat Pána Višnua a Jeho oddané, půst 
znamená dodržovat půsty jako na Ékádaší 
či Džanmáštamí, a odříkání a pokání 
znamená vzdát se smyslového požitku 
a přijmout jednoduchý styl života s cílem 
dosáhnout lotosových nohou Pána Krišny. 

Když jsou tyto činnosti vysvětleny tímto 
způsobem, nabývají příznačných rysů 
sádhana bhakti neboli usměrněné oddané 
služby. Bhakti je dokonale kultivována 
devíti procesy oddané služby. Proto písma 
prohlašují, že bhakti je příčinou bhakti.

Tato fi lozofi cká prezentace shrnuje růz-
né protichůdné argumenty a ustanovuje 
zásadu, že bhakti je bezpříčinná.

Bhakti je jediným prostředkem, jak do-
sáhnout naprosté dokonalosti. Zanechat 
této cesty a dobrovolně přijmout těžkosti 
ve snaze o získání empirického poznání je 
zbytečné jako mlátit již vymlácené pšenič-
né plevy. Jak v následujícím verši popisuje 
Šrímad Bhágavatam (10.14.4), je to zdro-
jem pouze zbytečné námahy.

Můj drahý Pane, oddaná služba Tobě je 
nejlepší cestou seberealizace. 

Pokud někdo této cesty 
zanechá a zaměstná se v kul-
tivaci spekulativního poznání, 
jednoduše podstoupí nesnáze 
způsobující proces a nedo-
sáhne vytouženého cíle. Stej-
ně jako osoba mlátící prázd-
né pšeničné plevy nemůže 
získat žádná zrna, ten, kdo 
jednoduše spekuluje, nemůže 
dosáhnout seberealizace. Je-
diné, co získá, budou potíže.

Šrímad Bhágavatam 
(1.5.17) uvádí: 

 – pokud člověk zanechá 
svých hmotných povinností 
kvůli službě Nejvyššímu 
Pánu, Harimu, a v tomto 
procesu náhodou poklesne, 
přesto kvůli opuštění svých 
hmotných povinností k žád-
né ztrátě nedojde. 

Šrímad Bhágavatam 
(10.14.5) opět popisuje, že 
v minulosti se mnoho jógínů 
pokoušelo dosáhnout Pánových lotoso-
vých nohou svým vlastním úsilím. Oběto-
vali výsledky jógových praktik Pánu a díky 
tomu se stali způsobilými naslouchat 
o transcendentální slávě. 

Díky naslouchání těmto transcendentál-
ním tématům a vykonávání oddané služby 
dosáhli seberealizace a tak dosáhli nejvyš-
šího cíle.

Tyto důkazy z písem jasně naznačují, že 
pokud chtějí jógíni, gjání a karmí na své 
individuální cestě dosáhnout úspěchu, 
musí se bezpodmínečně zaměstnat v od-
dané službě. 

Kdežto chce-li někdo dosáhnout doko-
nalé cesty bhakti, která vyústí ve spontánní 
lásku k Bohu – v prému, nepotřebuje jógu, 
gjánu, karmu ani žádný jiný proces. Písmo 
(Šrímad Bhágavatam 11.20.31) uvádí, že 
kultivace poznání a odříkání nevede k ces-
tě bhakti a že ten, kdo zanechává všechny 
druhy náboženství a je výhradně odevzda-
ný Krišnovi, je nejlepší ze všech svatých 
osob. 

Z těchto pokynů chápeme, že nepřichází 
v úvahu, že by bhakti byla kdy závislá na 
čemkoliv vnějším. Ve skutečnosti všechny 
ostatní procesy, jako je jóga, gjána a karma, 
mohou těm, kteří je praktikují, přinést vy-
toužené výsledky pouze za pomoci bhakti. 

Tudíž Bhakti déví namísto toho, aby zá-
visela na těchto jiných procesech, jim nao-
pak propůjčuje svou energii, aby tyto jiné 
procesy byly schopny dát toužené výsledky. 
Bhakti déví samotná může nabídnout 

stejné výsledky. Proto Šrímad Bhágavatam 
(11.20.32-33) prohlašuje:

Všeho, čeho lze dosáhnout ploduch-
tivými činnostmi, pokáním, poznáním, 
odpoutaností, mystickou jógou, dobročin-
ností, náboženskými povinnostmi a všemi 
ostatními prostředky ke zdokonalení živo-
ta, snadno dosahují oddaní skrze láskypl-
nou službu Mně.

Navíc, k čemu je dosažení podobných 
výsledků bez bhakti? Proto Hari-bhakti-
sudhódaja (3.11-12) prohlašuje:

„Vznešený původ, studium Véd, zpívání 
manter, podstupování pokání a podobně, 
je zcela bezcenné, pokud je nedoprovází 
bhakti, stejně jako ozdoba na mrtvém 
těle.” ❧

Oddané služby Pánu Krišnovi se do

dána-vrata-tapó-hómadžapa-svádhjája-sanjamaihšréjóbhir vividhaiš čánjaihkrišné bhaktir hi sádhjaté
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šréjah-sritin bhaktim udasja té vibhó

klišjanti jé kévala-bódha-labdhajé

téšám asau kléšala éva šišjaté

nánjad jathá sthúla-tušávaghátinám

bhagavad-bhakti-hínasja
džátih šástran džapas tapah

apránasjaiva déhasja
mandanan lóka-raňdžanam

Bhakti je jediným prostředkem,Bhakti je jediným prostředkem,
 jak dosáhnout naprosté dokonalosti jak dosáhnout naprosté dokonalosti

Jedině pomocí čisté 
bhakti lze dosáhnout 
dokonalosti

k d čl ěk há

kó vártha áptó 'bhadžatán 
sva-dharmatah
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Postup:
1. Několik minut restujte brambory na ghí na středním až silném plameni, 

míchejte, přidejte hrášek a bobkový list a dále ještě několik minut restujte.
2. Přidejte mouku a míchejte, aby se neudělaly hrudky.
3. Přidejte asafoetidu a pepř, potom papriku, dobře zamíchejte a přidejte 

rychle vodu, aby se paprika nespálila. Co se týče vody, nejlépe je přidat vařící 
vodu, aby se nezpomalilo vaření. Pokud nemáte horkou vodu, přidávejte ji po 
menších částech. Vody by mělo být právě tolik, aby pěkně zakryla brambory 
(dohromady by toho mělo být zhruba 1,5 litru). Když se to začne vařit, ztište 
plamen a duste za občasného míchání, dokud nejsou brambory měkké, ale ne 
rozvařené. Nejlépe je vařit s pokličkou, aby se zachovala vůně, ale může se kvůli 
mouce připalovat.

4. Přidejte rajčatový protlak nebo loupaná čerstvá rajčata (1 dl) a vařte na 
mírném plameni několik dalších minut. Hustota je důležitá, na konci by z toho 
mělo být šťavnaté sabdží, ne polévka.

5. Přidejte sekanou petrželku nebo kopr, promíchejte, přikryjte a vypněte 
plamen. Nechte několik minut pod pokličkou dojít.

S láskou a oddaností nabídneme Šrí Krišnovi.

Suroviny:
� 1 l na kostky nakrájených brambor
� 2 až 3 dl čerstvého nebo mraženého 

hrášku
� 3 pl ghí
� 1 bobkový list
� 1/2 čl černého pepře
� 1/2 čl asafoetidy
� 2 čl sladké papriky
� 2 pl mouky (nejlepší je celozrnná, ale 

lze použít jakoukoli, dodá jídlu různou 
příchuť)

� 3 pl čerstvé petrželky nebo kopru
� asi 2 pl soli (podle chuti)
� 0,5 – 1 dl rajčatového protlaku nebo 

šťávy

TRADIČNÍ BULHARSKÉ 
BRAMBOROVÉ SA

B
D

ŽÍ

Recept poskytlaRecept poskytla
Kamala Sundarí déví dásíKamala Sundarí déví dásí
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