
Bůh je světlo a nevědomost je temnota. Tam, kde je Bůh, není nevědomost.

ČÍÍSLSLSLO OOO 2 • 161616. ROROROČNČNČ ÍKÍKÍKKK



2 

Aktuálně...
- Džalángí déví dásí

Očima písem
- Šríla Prabhupáda

Vzdělávání
Gurukula
- Bhaktivedanta Academy

Prasádam
Vaření s Ivéšvarou 
prabhuem
- Ánanda Kandiní dd

Fotoreportáž
Ratha-játrá inspirace
- Indradjumna Svámí

Román
Cesta domů
- Rádhánáth Svámí 

Recept
Krémová polévka

Seriál
„What is the 
Diffi  culty?“
- Šrutakírti dás

Rozhovor
Sigmund Freud
- Šríla Prabhupáda 
hovoří o Freudovi

Sankírtan
Víkendoví bojovníci

Esej
Co znamená následovat 
Šrílu Prabhupádu
- Bhaktivaibhava Svámí

Sankírtan
Rozdáváme společně, 
Kuša dás
- Džalángí déví dásí

Reflexe
Stávají se špatné věci 
dobrým lidem?
- Ravíndra Svarúpa dás

Obsah

4

24

20

12

15

16

32

29

28

6

25

10
26

Centrum pro védská studia
Lužce 48, Karlštejn 267 18
www.harekrsna.cz
www.harekrsna-luzce.cz
www.govindabutik.cz
www.govinda.cz

Redaktorka: Džalángí dd
tel: 736 245 446, jalangi@email.cz
Sazba: Madhu Pandit dás

Spolupracovali:
Ačjuta Gótra dás, Álálanátha 
dás, bhakta Antonín Pavelka, 
Čitrá-maliní déví dásí, Góvinda 
Dév dás, Hémalatá Th ákurání 
déví dásí, Ivéšvara dás, Kasturí 
Maňdžarí déví dásí, Lílá Móhiní 
déví dásí, Lómančita dás, bhaktin 
Naďa Tatarčuk, Narákriti dás, 
bhakta Oldřich Janota, Punja 
Pálaka dás, Purušóttama Kšétra 
dás, Rása Bihárí déví dásí, bhakta 
Semír Al Násir,  Trilókátma dás, 
Vidjá-vačaspati dás, bhaktin 
Zuzka Zacharová

Registrační číslo MK ČR E 16036

Vydavatel

 

Příspěvky na vydávání časopisu 
můžete zasílat na adresu 
vydavatele nebo na účet chrámu: 
2800101124/2010 

Hnutí Hare Krišna

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

Podporuje šíření sankírtano-
vého hnutí, společné zpívání 

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

Sdružuje své členy za účelem 
jednoduššího a přirozenějšího 
způsobu života a vydává a šíří 
periodika, časopisy, knihy 
a další literaturu.
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ISKCON
Nová Ekačakra, Abranovce 60, 
pošta Košovce 082 52
tel. +421 911 947 108
Centrum pre védske štúdiá, 
Družstevná 22, Mariánka 900 33 
tel. +421 903 617 031

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

ISKCON 
Centrum pro védská studia, 
Lužce 48, Karlštejn 267 18
tel. 311 516 558, 736 107 009
Farma Krišnův Dvůr, Městečko 
u Benešova č. 1, Chotýšany 257 28 
tel. 317 796 008, 732 424 238
Kazatelské centrum Prabhupád bhavan, 
Durďákova 34, Brno sever 613 00 
tel. 604 472 982, 731 445 474
Kazatelské centrum Čakra, 
Lutotín 7, Kostelec na Hané 798 41
tel. 582 373 245

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

s rozkvétajícím jarem košatí 
i činnosti oddaných a přátel Krišny. 
Jen tady u nás přispěli oddaní na 
novou múrti Šríly Prabhupády přes 
25 tisíc, na péči o Šrímatí Tulasí 
déví ještě o něco víc. A to nesmím 
zapomenout na Náma Hatta chrám. 
Čtyřicet oddaných, kteří řízením 
Krišny nemohou nebo ani nechtějí 
žít právě teď tady v chrámu, přesto 
měsíc co měsíc pomáhají udržovat 
Šrí Šrí Nitái Navadvípačandru 
a Jejich kázání svými pravidelnými 
příspěvky.

Po celém světě se rozbíhá jedna 
Ratha-játrá za druhou a ta naše 
je už také blíž a blíž. Náma-Hatta 
tábor je v podstatě na dosah ruky 
a česká Pada-játrá má letos putovat 
v okolí Prahy, což slibuje velké 
věci☺.

V Indii, a prakticky po celém 
světě, zažívá ISKCON nebývalý 
boom. Zlatý věk – deset tisíc let 
rozkvětu vědomí Krišny v Kali-juze 

– začíná nabírat na obrátkách. A my 

se můžeme milostí Šríly Prabhupá-
dy připojit také.

Po Gaura Púrnimě a Ráma Na-
vamí nás například čeká úžasná 
oslava Pána Nrisinhadévy. Pokud 
vše půjde podle plánu, vyrazí od-
daní z Lužců opět na Nový Sinhá-
čalam do Německa za múrti, podo-
bou Šrí Šrí Prahlád Nrisinhadéva. 

K tomuto ochránci oddaných se 
Prahlád Mahárádža modlí, ať se 
zjeví v našich srdcích a zažene naši 
nevědomost, abychom se Jeho mi-
lostí zbavili strachu v boji o přežití 
v tomto hmotném světě a hmot-
ných tužeb. 

Jak ve Šrímad-Bhágavatamu píše 
Šríla Prabhupáda: „Dokud se živá 
bytost zcela nezbaví všech hmot-
ných tužeb, způsobených hustou 
temnotou nevědomosti, nemůže se 
plně zaměstnat oddanou službou 
Pánu.“ 

Vaše služebnice 
Džalángí déví dásí

Česká republika

Zveme vás!
 na středeční program v Góvindě, 
Soukenická 27, od 18 hodin

 na nedělní hostinu v chrámu Lužce, 
začátek od 14 hodin

 na harinám, sraz u Obecního domu ve středu 
a v pátek v 16 a každou 1. sobotu v měsíci 
v 11 hodin

 na seminář „Bhakti-jóga doma“ každou první 
sobotu v měsíci v chrámu Lužce od 16. hodin

 na Víkendové bojovníky, společné rozdávání knih 
a prasádam, každou třetí sobotu v měsíci, sraz 
v 9:00 v Góvindě v Soukenické ulici

Hare Krišna,



Šrutakírti dásseriál

Po celý týden Šríla Prabhupáda 
hovořil na pandálovém pro-

gramu uspořádaném oddanými. 
Navštěvovaly ho tisíce lidí. Prabhu-
páda seděl na svém vjásásanu na 
pódiu se svými žáky u nohou. Bož-
stva Rádhy a Krišny byla umístěná 
na velkém pódiu. Později byla tato 
Božstva uvedena do Bhaktivédanta 
Manoru v Anglii.

Byl to rušný týden. Jednou večer 
vzplál za oltářem s Božstvy oheň 
způsobený elektrickým zkratem 
a rychle se šířil, ale naštěstí se ho 
podařilo včas zlikvidovat. Den co 
den přijížděli další a další oddaní, 
takže na poslední den programu 
jich byly přítomné již celé desít-
ky. Oddaní ze Západu nemohli 
přednáškám rozumět, protože byly 
pronášeny v hindštině, ale z nadše-
ní davu bylo jasné, že Šríla Prabhu-
páda dokáže oslovit každého.

Poslední den programu byl zvlášť 
kouzelný. Jakmile Prabhupáda 
skončil přednášku, pokýval hlavou 
a řekl: „Dobrá, zahajte kírtan.“

Ačjutánanda Svámí, sedící u mik-
rofonu s mridangou v rukou, začal 
předzpívávat. Během pár minut 
Prabhupáda sestoupil z vjásásanu 
a začal obcházet Božstva. Přešel 
jednou, obrátil se a poklonil před 
Šrí Šrí Rádhou a Krišnou. Když 
se Jeho Božská Milost vydala na 

Tak co, 
vydařil se pandál?

21. ledna 1973, byt Mahádévii, 
Bombaj, Indie

„Dobrá, zahajte kírtan.“„Dobrá, zahajte kírtan.“



obchůzku podruhé, začali se oddaní připojovat. 
Prabhupáda kráčel po otřásajícím se jevišti podru-
hé, tleskal a smál se. Znovu se otočil a poklonil 
se Božstvům. Kírtan byl čím dál divočejší. Každý 
se opájel následováním Šríly Prabhupády 
a naše oči pily nektar jeho extáze.

Majestátně přešel okolo Božstev ještě 
jednou a dokončil tak třetí kolečko. Znovu 
se poklonil Nejvyššímu Pánu a Jeho Ener-
gii Blaženosti, a obrátil se k davu. Když se 
otáčel, zvedl paže k obloze. Požehnal nám 
všem tím nejširším úsměvem, jaký jsem 
kdy viděl. Svým tancem a skákáním v ryt-
mu kírtanu nás okamžitě všechny pozvedl 
do transcendentální oblasti. Bylo podivu-
hodné, jak nás ovládal pohyby svých rukou. 
Jakmile je zvedl do vzduchu, zvedl s nimi 
všechny přítomné a přenesl nás do duchov-
ního světa. Tisícihlavý dav byl unesený. Kír-
tan již nepatřil do tohoto světa.

Tanec desítek oddaných na dřevěném 
pódiu byl tak divoký, až se pódium otřásalo. 
Božstva na oltáři se začala kymácet, jako by 
se také připojovala ke svému čistému od-
danému. Ještě s jedním oddaným jsme šli 
za oltář a přidržovali jsme Božstva za Jejich 
podstavce. Sotva si toho Prabhupáda všiml, 
tanec zastavil. Po skončení kírtanu jsem 
s Prabhupádou nastoupil na zadní sedadlo 

Ambassadoru a vydali jsme se do bytu Karti-
kéji Mahádévii, kde Prabhupáda přebýval.

„Tak co, vydařil se pandál?“ zeptal se s tran-
scendentálním úsměvem.

„Prabhupádo, bylo to prostě úchvatné,“ 
odpověděl jsem. „Když jste tančil, každý oka-
mžitě upadl do extáze.“

„Ano!“ řekl. „Bylo to tak, že jsem mohl 
v tanci pokračovat, ale zahlédl jsem, že Bož-
stva jsou ohrožená. Takže jsem přestal. Jinak 
bych v tanci pokračoval dál.“

Šrílo Prabhupádo, děkuji Vám, že jste mi 
dal příležitost být svědkem Vaší duchovní 
síly. Z našeho rozhovoru v automobilu bylo 
zřejmé, s jakou radostí jste rozdával milost 
všem přítomným. Uvědomoval jsem si, že jsem 

tou nejšťastnější živou bytostí na této planetě, když 
mohu sedět vedle Vás v autě. Prosím pozvedněte své 
paže nade mnou ještě jednou, abych mohl tančit, jak 
si budete přát. ❧

Pandál navštěvovaly tisíce lidí

Šrí Šrí Rádhá Gókulánanda 
z Bhaktivedanta Manoru
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Sigmund FreudSigmund Freud
Rozhovor mezi Jeho Božskou Milostí 

A. Č. Bhaktivédantou Svámím Prabhupádou a jeho žáky

Šríla Prabhupáda pouka-
zuje na to, že vzhledem 
k Freudově opominutí 

skutečného šílenství hmotného 
života – mylného ztotožňová-
ní vlastního já s tělem – jsou 
všechny jeho analýzy a léčení 
v konečném smyslu marné.

Žák: Freud říká, že jak dítě 
roste, začíná se učit, že vzdá-li se 
okamžitého smyslového uspoko-
jení, může později získat mno-
hem větší prospěch.

Šríla Prabhupáda: Ale i ten 
takzvaně větší prospěch je ilu-
zorní, protože je stále založen 
na principu hmotného požit-

ku. Jediným způsobem, jak se 
vzdát těchto nižších požitků, je 
přijmout vědomí Krišny. Jak 
Krišna prohlašuje v Bhagavad-
gítě – param drištvá nivartaté: 

„Když pozná vyšší chuť, pak bude 
její vědomí neochvějné.“ A jak 
říká Jámunáčárja: „Od chvíle, 
kdy jsem zaměstnán v trans-
cendentální láskyplné službě 
Krišnovi a zažívám v ní neustále 
nové radosti, kdykoliv pomyslím 
na sexuální požitek, si při této 
myšlence odplivnu a rty se mi 
zkřiví nechutí.“ To je vědomí 
Krišny. Naším receptem je, aby 

už od začátku života bylo 
dítě učeno sebeovládání 
(brahmačarji), a když 
překročí dvacet let, může 
se oženit. Od začátku se 
má naučit, jak ovládat 
své smysly. Pokud je dítě 
učeno, aby se stalo zbožné, 
jeho semeno bude stoupat 
do mozku a ono bude 
schopné chápat duchovní 
hodnoty. Plýtvání seme-
nem snižuje inteligenci. 
Takže pokud je od začátku 
brahmačárí a neplýtvá se-
menem, bude inteligentní 
a silný a zralý.

Kvůli nedostatku tako-
vého vzdělání zakrňuje 
mozek a tělesný růst 
každého. Chce-li si chla-

ást druhá

Zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud (1856 – 
1939) strávil většinu svého života ve Vídni zkoumá-
ním složitosti lidské mysli a formulací názorů, které 
ve velké míře ovlivňují léčbu duševních nemocí na 
Západě dodnes. 

Freud nemá ponětí o duši, která existuje nad tělem. Freud nemá ponětí o duši, která existuje nad tělem. 
Bere do úvahy pouze tělo.Bere do úvahy pouze tělo.

Šríla Prabhupádarozhovor
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pec stále užívat sexu i poté, co 
podstoupil výcvik jako brahma-
čárí, může se oženit. A protože 
byl od mládí cvičen k odříkání 
si hmotného požitku, když je 
mu padesát let, může odejít 
z života hospodáře. V té době 
bude jeho prvorozenému synovi 
přirozeně dvacet pět let a může 
převzít zodpovědnost za starost 
o hospodářství. Život hospodáře 
je jednoduše povolením k se-
xuálnímu životu – toť vše. Sex 
není potřeba, ale pokud se někdo 
nemůže ovládnout, je mu dána 
možnost, aby se oženil a měl sex. 
To je skutečný program, který 
zachrání společnost. Hloubáním 
a dohadováním se nad nějakým 
otřesem, ke kterému možná 
došlo a možná nedošlo v dětství, 
člověk nikdy neobjeví kořen 
nemoci. Nutkání k sexu, stejně 
tak jako nutkání k opájení se 
a jedení masa, jsou přítomny od 
samotného začátku života. Proto 
se člověk musí ovládat. Jinak se 
zaplete.

Žák: Takže západní systém vý-
chovy dětí se jeví umělým, proto-
že rodiče buď děti potlačují příliš 
tvrdě, nebo je neomezují vůbec.

Šríla Prabhupáda: To není 
dobré. Védský systém je dát dítěti 
návod, jak se stát vědomým Kriš-
ny. Musí být nějaký nátlak, ale 
náš způsob ovládání je jiný. My 
říkáme, že dítě musí vstávat brzy 
ráno, uctívat Božstva v chrámu 
a zpívat Hare Krišna. Na začátku 
může být síla nezbytná. Jinak si 
dítě nezvykne. Ale cílem je za-
měřit jeho pozornost na činnosti 
vědomé si Krišny. Potom, když 
pochopí, že není toto tělo, všech-
ny obtíže zmizí. Pokud člověk 
zvýší své vědomí Krišny, stane 
se netečným vůči všem těmto 
hmotným věcem. Takže Krišna 

vědomí je prvotním lékem – vše-
lékem na všechny nemoci.

Žák: Freud rozdělil osobnost 
na tři části – ego, superego a id. 
Id je iracionální instinkt pro 
požitek. Ego je představa sebe 
samotného o svém těle a je sebe-
záchovným instinktem. Superego 
představuje morální omezení 
rodičů a jiných autorit.

Šríla Prabhupáda: Je skutečně 
pravda, že každý má určitý fa-
lešný egoismus neboli ahankáru. 
Například Freud si myslel, že 
je Rakušan. To je falešné ego 
neboli ztotožňování se s místem 
narození. My dáváme každému 
informaci, že toto ztotožňování 
se s hmotným tělem je nevědo-
most. Je to kvůli nevědomosti, že 
si myslím, že jsem Ind, Ameri-
čan, hinduista nebo muslim. To 
je egoismus podřadné 
jakosti. Vyšší egoismus 
je „Jsem Brahman. Jsem 
věčný služebník Krišny“. 
Pokud bude dítě učeno 
tomuto vyššímu egois-
mu od počátku, potom 
automaticky jeho faleš-
ný egoismus ustane.

Žák: Freud říká, že 
ego se snaží o zachová-
ní jedince uspořádává-
ním a ovládáním iracio-
nálních požadavků idu. 
Jinými slovy, pokud id 
zahlédne něco, napří-
klad jídlo, automaticky 
to chce jíst a ego ovlá-
dá tuto touhu s cílem 
ochrany jedince. Super-
ego toto ovládání ještě 
posiluje. Takže tyto tři 
systémy jsou v osob-
nosti vždy ve sporu.

Šríla Prabhupáda: 
Ale ten základní prin-
cip je falešný, protože 

Freud nemá ponětí o duši, která 
existuje nad tělem. Bere do úva-
hy pouze tělo. Proto je velkým 
hlupákem. Podle fi lozofi e bhá-
gavaty každý, kdo je v tělesném 
pojetí života – každý, kdo se 
ztotožňuje s tímto tělem skláda-
jícím se z hlenu, žluči a vzduchu 
a považuje ho za vlastní já – není 
o nic lepší než osel.

Žák: Potom toto vzájemné pů-
sobení idu, ega a superega jsou 
všechno jen tělesné interakce?

Šríla Prabhupáda: Ano, jsou 
to všechno jemnohmotné tě-
lesné interakce. Mysl je prvním 
elementem jemnohmotného 
těla. Hrubohmotné smysly jsou 
ovládány myslí, a ta je zase ovlá-
dána inteligencí. A inteligence 
je ovládána egem. Pokud je tedy 
ego falešné, pak vše je falešné. 

Například Freud si myslel, že je Rakušan. 
To je falešné ego neboli ztotožňování se 

s místem narození.
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Pokud se falešně identifi kuji 
s tímto tělem na základě svého 
falešného ega, potom vše zalo-
žené na této falešné představě 
je rovněž falešné. Tomu se říká 
májá neboli iluze. Celé védské 
vzdělání má za cíl dostat se z této 
falešné úrovně a dojít na skuteč-
nou úroveň duchovního poznání 
zvanou brahma-gjána. Když 
člověk dojde k tomuto poznání, 
že je duchovní duše, okamžitě 
se stane šťastným. Všechny jeho 
potíže jsou způsobené falešným 
egem, a jakmile člověk zrealizuje 
své skutečné ego, planoucí požár 
hmotné existence je okamžitě 
uhašen. Tito fi lozofové pouze 
popisují planoucí oheň, ale my 
se pokoušíme dostat ho z  hořící 
věznice hmotného světa úplně. 
Mohou se snažit udělat ho šťast-
ným vprostřed ohně, ale jak by 
mohli uspět? Musí být zachráněn 
z ohně. Potom bude šťastný. To 
je poselství Čaitanji Maháprab-
hua a to je poselství Pána Krišny 
v Bhagavad-gítě. Freud ztotož-
ňuje tělo s duší. Nezná základní 

princip duchovního pochopení, 
kterým je, že nejsme toto tělo. 
Lišíme se od tohoto těla a pře-
cházíme z jednoho těla do dru-
hého. Bez tohoto poznání jsou 
jeho teorie založeny na mylném 
pochopení.

Nejen Freud, ale každý v tomto 
světě je pod vlivem iluze. V Ben-
gálsku byl jeden psychiatr ve stát-
ních službách jednou předvolán 
k svědectví případu, kdy se vrah 
odvolával na nepříčetnost. Tento 
státní zaměstnanec ho vyšetřoval, 
aby zjistil, zda je skutečně šílený, 
či nikoliv. V soudní síni prohlá-
sil: „Zkoumal jsem hodně osob 
a došel jsem k závěru, že každý 
je do určité míry šílený. V tomto 
současném případě, pokud se 
obžalovaný odvolává na duševní 
chorobu, potom ho můžete zpro-
stit viny, budete-li chtít, ale co já 
vím, každý je více či méně šílený.“ 
A to je i náš závěr. Každý, kdo se 
ztotožňuje se svým hmotným 
tělem, musí být blázen, protože 
jeho život je založen na mylném 
pojetí.

Žák: Freud také zkoumal pro-
blém úzkosti, který byl podle 
něho způsoben, když popudy 
idu hrozí přemoci racionální ego 
a morální superego.

Šríla Prabhupáda: Úzkost 
bude pokračovat tak dlouho, 
dokud bude člověk ve hmotném 
stavu. V podmíněném životě 
se nikdo nemůže osvobodit od 
úzkosti.

Žák: Je to proto, že naše touhy 
jsou vždy zmařeny?

Šríla Prabhupáda: Ano. Vaše 
touhy musí být vždy zmařeny, 
protože toužíte po něčem, co 
není věčné. Řekněme, že si přeji 
žít navždy, ale protože jsem přijal 
hmotné tělo, není otázka věčné-
ho života. Proto jsem neustále 
v úzkosti, že přijde smrt. Mám 
strach ze smrti, kdy bude zniče-
no tělo. To je příčina všech úz-
kostí – přijetí něčeho dočasného 
za věčné.

Žák: Freud říká, že úzkost se 
vyvíjí, když superego potlačuje 
primitivní touhy idu v zájmu 
ochrany ega. Je takové potlačo-
vání základních instinktů vůbec 
zdravé?

Šríla Prabhupáda: Ano. Pro 
nás potlačování znamená ome-
zení se v dělání něčeho, co nám 
z dlouhodobého hlediska ne-
prospívá. Například řekněme, že 
trpíš cukrovkou a doktor řekne: 

„Nejez žádné sladké jídlo.“ Pokud 
toužíš jíst sladkosti, musíš tuto 
touhu potlačit. 

Podobně i v našem systému 
brahmačarji je potlačování. 
Brahmačárí by si neměl sedat 
s mladou ženou a dokonce by 
se na ni ani neměl chtivě dívat. 
Možná touží po tom to udělat, 
ale musí tuto svoji touhu potlačit. 
Tomu se říká tapasja neboli dob-
rovolné potlačování.

Jakmile člověk zrealizuje své skutečné ego, planoucí požár 
hmotné existence je okamžitě uhašen
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Žák: Ale není těmto touhám 
dána možnost vyjít ven jinými 
způsoby? Například namísto pro-
hlížení si krásné ženy se díváme 
na překrásnou podobu Krišny.

Šríla Prabhupáda: Ano, to je 
náš proces – param drištvá nivar-
taté. Pokud máte lepší zaměst-
nání, vzdáte se podřadnějších 
činností. Když jste uchváceni 
pohledem na nádhernou podobu 
Krišny, přirozeně už netoužíte 
dívat se na takzvaně krásnou po-
dobu mladé ženy.

Žák: Jaký je vliv zážitků z dět-
ství na pozdější vývoj?

Šríla Prabhupáda: Děti napo-
dobují cokoliv, s čím se sdružují. 
Vy všichni znáte fi lm Tarzan. 
Vychovaly ho opice a on přejal 
opičí zvyky. 

Pokud děti ponecháte v dobré 
společnosti, pak jejich duševní 
rozvoj bude velmi dobrý – bu-
dou jako polobozi. 

Ale pokud je necháte ve špatné 
společnosti, změní se v démony. 
Děti jsou jako nepopsaný list. 
Můžete je utvářet, jak chcete, 
a ony jsou dychtivé se učit.

Žák: Takže osobnost dítěte se 
nevyvíjí podle pevně stanovené-
ho vzoru?

Šríla Prabhupáda: Ne. Můžete 
je tvarovat jakýmkoliv způsobem, 
jako měkké těsto. Jak je vytvaru-
jete, takový budete mít výsledek 

– jako bady, čapátí nebo kačórí. 
Proto pokud dáte dětem dobrou 
společnost, budou se vyvíjet 
dobře, a pokud jim dáte špatnou, 
budou se vyvíjet špatně. Nemají 
nezávislou psychologii.

Žák: Freud má ve skutečnosti 
poměrně pesimistický pohled na 
lidskou povahu. Věřil, že všechny 
nás sužují iracionální a chaotické 
popudy, kterých se nemůžeme 
zbavit.

Šríla Prabhupáda: To není 
jen pesimismus, ale důkaz jeho 
chatrného poznání. Neměl 
dokonalé poznání ani nebyl 
vycvičen dokonalým člověkem. 
Proto jsou všechny jeho teorie 
nesmyslné.

Žák: Došel k závěru, že není 
možné být šťastný v tomto 
hmotném světě, ale že je možné 
zmírnit některé z těchto těžkostí 

psychoanalýzou. Domníval se, 
že člověk se může pokusit o co 
nejhladší průběh, ale vždy bu-
dou nějaké nepříjemnosti.

Šríla Prabhupáda: Je pravda, 
že člověk nemůže být šťastný 
v tomto hmotném světě. Ale 
pokud se povznese na duchovní 
úroveň – pokud se jeho vědomí 
přemění ve vědomí Krišny – po-
tom bude šťastný. ❧

Každý, kdo se ztotožňuje se svým hmotným tělem, musí být 
blázen, protože jeho život je založen na mylném pojetí.
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Po báječném obědě v Góvin-
dě, na který nás pozval 
Mahášringa dás, jsme 

dovršili transcendentální extázi 
na programu s Kadamba Kánana 
Svámím.

Příště pojedeme po rozdává-
ní na oběd do chrámu a pak si 
budeme na sankírtan meetingu 
vyprávět o tom, koho pěkného 
jsme potkali.

Nechcete to zkusit taky?

bhakta Antonín:
Přiznám 

se, že jsem 
o Víken-
dových 
bojovnících 
nerozdával 
úplně napo-
prvé, takže 
jsem zhru-
ba věděl, co 
tato činnost obnáší a co od lidí, 
které budu potkávat, můžu oče-
kávat. Spíš jsem byl zvědavý, co 
se můžu přiučit od zkušenějších.

Znovu jsem se utvrdil v tom, 
že lidé tyto knížky potřebují, 
ale většinou o tom nevědí. Jde 
o to,  přesvědčit je o užitečnosti 
informací v nich obsažených 
pro jejich život. Mezi lidmi jsou 
propastné rozdíly v chápání světa 
a neexistuje žádný jednotný po-
stup, jak to udělat.

Musí se proto nanejvýš impro-
vizovat a nenechat se odradit tím, 
že se to ne vždy podaří.

Rozdávání knížek mám spo-
jené s rozdáváním Gópínáthů. 
Rozdávání prasádam může být 
dobrým startem pro následné 
rozdávání duchovní literatury.

bhakta Semír:
Všichni, 

kdo se 
dostali do 
kontaktu 
s Krišna 
vědomím, 
mohou 
zrealizovat, 
že je to to 
nejcennější, 
co lze v tomto vesmíru získat. 

K oddaným a k bhakti-jó-
ze jsem se dostal přes knížku 
Prabhupáda, kterou mi koupila 
moje tehdejší přítelkyně od 
oddané, která rozdávala knihy 
někde v Praze. Nevím o lepším 
způsobu, jak vyjádřit svůj vděk 
za to, že se kniha ke mně dostala, 
než že i já sám se pokusím roz-
dávat knihy ostatním hledajícím 
a tápajícím duším a pomohu od-
daným v této aktivitě.

Proto velice oceňuji možnost, 
kterou poskytuje akce Víkendoví 
bojovníci, kde se každý, kdo má 

chuť a zájem, může zapojit do 
rozdávání knih o bhakti-józe 
a zpřístupnit tak tento nejcenněj-
ší dar některé další hledající duši 
a zároveň tak potěšit Jeho Bož-
skou Milost Šrílu Prabhupádu.

Zpočátku to nemusí jít snadno, 
ale vím, že když to budu zkoušet 
i nadále a účastnit se Víkendo-
vých bojovníků pravidelně, zís-
kám milostí oddaných požado-
vanou praxi. Určitě doporučuji 
všem, kdo mají silnou touhu toto 
védské učení o Krišna vědomí 
předat dál. Skvělé na této akci je 
také to, že oddaní vyrážejí rozdá-
vat knihy společně a tím vzniká 
velká vzájemná podpora.

Víkendoví bojovníci kí džaj!
Džaj Šríla Prabhupáda! Džaj 

Nitjánanda!

bhaktin Nad´a:
Jsem vždy 

nadšená, 
když vidím 
oddané, kteří 
rozdávají 
knížky a pra-
sádam na 
ulici. Vždy 
se mi zdáli 
zvláštní. 
Hodně jsem to chtěla vyzkoušet. 
Ale byla jsem si jistá, že se mi to 
určitě nepodaří – chodit po ulici 
a dávat se do řeči s cizími lidmi. 
Tím spíš v jazyce, který není 
mým rodným.

Jednou mi zavolala Džalángí 
a pozvala mě, abych se zúčastnila 
Víkendových bojovníků. Velmi 

Víkendoví    bojovníciVíkendoví   
Třetí sobotu v březnu jsme poprvé pozvali oddané 
na Víkendové bojovníky. Ráno o deváté jsme se sešli 
před Góvindou v Soukenické a společně jsme vyrazi-
li do Prahy rozdávat knížky a prasádam. 
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Víkendoví    bojovníci  bojovníci
mě to překvapilo – ani jsem 
nevěděla, jak to mám dělat, ani 
jsem neměla žádné odhodlání, 
ani neumím pořádně jazyk. Ale 
uvnitř jsem si řekla: „Chci roz-
dávat!“

Když jsem vyšla na ulici, zasta-
vil se mi dech a rozbušilo se mi 
srdce. Jen jsem nevěděla, jestli to 
je ze strachu nebo nadšením.

Rozdávání knih a prasádam je 
jedinečná služba, alespoň jak to 
chápu já. Dávat hladovému jídlo 
je podle Véd velká dobročin-
nost. V naší době lidé nešťastně 
hladoví, zejména v duchovní 
oblasti. Pokud něco uděláme, tak 

můžeme alespoň někomu pomo-
ci. A tito lidé mohou zase udělat 
něco pro někoho dalšího. Kapka 
nemusí být tak veliká, ale moře 
se skládá z kapek. Svojí trpělivos-
tí a úporností kapky za kapkou 

voda ohladí 
kámen. Jak mi 
řekla Džalángí: 

„Nejdůležitější 
je usmívat se 
a mít správný 
postoj. A ne-
záleží na tom, 
kolik rozdáš, 
hlavní je pro-
stě umět se 
spoléhat na 
Krišnu a věřit, 
že ti Krišna 
pomůže.“ Jsem 
velmi vděčná 
oddaným, že 
se jim podařilo 
vdechnout do 
mě odhodlání 
a víru, a za 

jejich podporu v mých počátcích 
na této cestě.

Purušóttama Kšétra dás:
Každý 

oddaný by 
na sobě 
měl praco-
vat a toto 
byla velká 
příležitost, 
jak získat 
poznání 
o rozdává-
ní knih. Rozdával jsem s Džana-
médžajou prabhuem a svým 
vlastním příkladem a poučová-
ním mi pomohl proniknout do 
tajemství sankírtanu. Takže mu 
děkuji.

Jako tonoucí se stébla chy-
tá, rád využiji další příležitosti 
k prohlubování porozumění této 
službě.

Harinám sankírtan jagja kí 
džaj! ❧

V našem hnutí pro vědomí Krišny se vše soustředí  kolem 
rozšiřování literatury o Krišnovi. To je velice důležité. Oddaný 
může oslovit kohokoliv a inspirovat ho k tomu, aby četl o Kriš-
novi, a v budoucnu se mohl také stát oddaným. Tyto činnosti 
tento verš doporučuje, neboť budou oddané stále upomínat na 
Pánovy lotosové nohy (krijásu jas tvač-čaranáravindajóh). Ten, 
kdo se plně soustředí na rozdávání knih pro Krišnu, je dokonale 
pohroužený v Krišnovi. To se nazývá samádhi.

Šrímad-Bhágavatam 10.2.37, význam

Šrí Čaitanja Maháprabhu náleží do 
duchovního světa a jeho metody pro šíření 
sankírtanového hnutí jsou rovněž přeneseny 
z duchovního světa.



12 12 

Jsou dvě sanskritská 
slova – anukarana (falešné 
napodobování) a anusarana

     (následovat). 

V tomto ohledu Šrímad-Bhá-
gavatam uvádí: 

dharma-vjatikramó drišta 
- íšvaránám ča sáhasam

tédžíjasám na dóšája 
- vahnéh sarva-bhudžó jathá

Šukadéva Gósvámí řekl: Po-
stavení mocných vládců není 
v ohrožení žádným zjevným 
troufalým porušením mo-
rálky, které u nich můžeme 
vidět, protože jsou jako oheň, 
který stráví vše, co je do něj 
vloženo a zůstane neznečiš-
těný. 

ŠB 10.33.29

Oheň pohltí vše, ale nezmění 
to jeho povahu. Znamená to, že 
pokoušet se napodobovat vzne-
šené osobnosti namísto jejich ná-
sledování bude mít katastrofální 
následky.

Co se týče Šríly Prabhupády, 
nepřichází překročení morálky 
v úvahu. Co je tady bráno v úva-
hu, je jeho postavení zakladatele-
áčárji, které zastával a následně 
podle toho se choval. Napodo-
bovat to bude mít podobně za 
výsledek katastrofi cké reakce.

Co to znamená následovat

Prabhupádu?
našeho zakladatele-áčárju Jeho Božskou Milost A. Č. Bhaktivédantu Svámího

Ujali jsme se mise Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thákura 
a Bhaktivinóda Thákura kázat učení Čaitanji Maháprabhua 

po celém světě, pod ochranou všech předešlých áčárjů, 
a vidíme, že naše pokorná snaha se stává úspěšnou.

část prvníčást první

Bhaktivaibhava Svámíesej



číslo 2  ročník 16  NÁMA HATTA  13číslo 2  ročník 16  NÁMA HATTA  13

Totéž platí i v případě pokynů 
Šríly Prabhupády. Jsou jedno-
značné. Nicméně znovu a znovu 
jsou mylně vykládány nebo jed-
noduše nejsou brány na vědomí.

Než se dostaneme do hlubších 
podrobností, rád bych se nejprve 
zmínil o jednom důležitém verši 
z Čaitanja-čaritámrity a jeho 
významu. Vztahují se k tématu 
a jsou důležité z historického 
hlediska.

Na počátku byli všichni násle-
dovníci Advaity Áčárji stejného 
názoru, ale později se vůlí pro-
zřetelnosti v názorech rozdělili 
na dvě skupiny.

… Takové neshody mezi žáky 
jednoho áčárji se vyskytují také 
mezi členy Gaudíja Mathu. Na 
začátku, když zde byl Óm Viš-
nupáda Paramahansa Parivrád-
žakáčárja Aštóttara-šata Šrí Šrí-
mad Bhaktisiddhánta Sarasvatí 
Th ákura Prabhupáda, pracovali 

všichni žáci v sou-
ladu, ale ihned po 
jeho odchodu si 
začali odporovat. 
Jedna strana přísně 
následovala pokyny 
Bhaktisiddhánty 
Sarasvatího Th áku-
ra, zatímco druhá 
skupina si vytvořila 
vlastní představy 
o tom, jak plnit jeho 
touhy. Bhaktisid-
dhánta Sarasvatí 
Th ákura v době své-
ho odchodu požádal 
všechny své žáky, 
aby vytvořili správní 
radu a vzájemně 
spolupracovali na 
kazatelských čin-
nostech. Žádné kon-
krétní osobě neřekl, aby se stala 
dalším áčárjou. 

Okamžitě po jeho odchodu 
si však vedoucí tajemníci začali 
dělat neautorizované plány, jak 

zaujmout postavení 
áčárji, a tak se kvůli 
sporu, kdo bude dalším 
áčárjou, rozdělili na 
dva tábory. Obě strany 
se nakonec staly asára, 
neužitečné, kvůli tomu, 
že byly neautorizované, 
protože nejednaly pod-
le nařízení duchovního 
mistra. 

Navzdory pokynu 
duchovního mistra 
vytvořit správní radu 
a vykonávat misionář-
ské činnosti Gaudíja 
Mathu se začaly tyto 
dvě neautorizované 
strany soudit, což po-
kračuje ještě i dnes, po 
čtyřiceti letech, a stále 
bez výsledku.

My proto k žádné straně nepa-
tříme. A jelikož tyto dvě strany, 
zaneprázdněné rozdělováním 
majetku instituce Gaudíja Math, 
přestaly s kázáním, ujali jsme 
se mise Bhaktisiddhánty Sara-
svatího Th ákura a Bhaktivinóda 
Th ákura kázat učení Čaitanji 
Maháprabhua po celém světě, 
pod ochranou všech předešlých 
áčárjů, a vidíme, že naše pokorná 
snaha se stává úspěšnou. 

Řídili jsme se zásadou, kterou 
obzvlášť vysvětluje Šríla Višva-
nátha Čakravartí Th ákura ve 
svém komentáři k verši z Bha-
gavad-gíty začínajícímu slovy 
vjavasájátmiká buddhir ékéha ku-
ru-nandana (Bg 2.41). Podle to-
hoto pokynu Višvanátha Čakra-
vartího Th ákura je povinností 
žáka přísně následovat nařízení 
duchovního mistra. Tajemství 
úspěchu v duchovním životě je 
žákova pevná víra v pokyny jeho 
duchovního mistra. Védy to po-
tvrzují:

Úspěch ISKCONu, Mezinárodní 
společnosti pro vědomí Krišny, která 

přísně následuje gurua a Gaurángu, 
roste den za dnem po celém světě
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jasja dévé pará bhaktir 
       jathá dévé tathá gurau
tasjaité kathitá hy artháh 

         prakášanté mahátmanah
ŠU 6.23

„Tajemství úspěchu v chápání 
védského poznání je vyjeveno 
tomu, kdo má naprostou víru ve 
slova duchovního mistra a Nej-
vyšší Osobnosti Božství.“

Hnutí pro vědomí Krišny 
se šíří na základě této zásady, 
a naše kazatelská práce proto 
úspěšně pokračuje i přes mnoho 
překážek, které nám stavějí do 
cesty nepřátelští démoni, neboť 
dostáváme pomoc od našich pře-
dešlých áčárjů. Každý čin se musí 
posuzovat podle jeho výsledků. 
Členové strany samozvaného 
áčárji, kteří si přivlastnili majetek 
Gaudíja Mathu, jsou spokojení, 
ale neudělali žádný pokrok v ká-
zání. Podle výsledků jejich čin-
ností je třeba vědět, že jsou asára 
neboli k ničemu, zatímco úspěch 
ISKCONu, Mezinárodní společ-
nosti pro vědomí Krišny, která 
přísně následuje gurua a Gaurán-
gu, roste den za dnem po celém 
světě. Šríla Bhaktisiddhánta 

Sarasvatí Th ákura chtěl tisknout 
co nejvíce knih a distribuovat je 
po celém světě. My jsme pro to 
udělali vše, co bylo v našich si-
lách, a výsledky překonávají naše 
očekávání. 

Čč, Ádi-lílá, 12.8

Je pozoruhodné, že se Šríla 
Prabhupáda ve shora uvedeném 
významu vyjadřuje k touze svého 
guru mahárádže, kdy si přál, aby 
jeho žáci vytvořili řídící komisi. 
Přímo to spojuje s neúspěchem 
Gaudíja Mathu. Jelikož Gaudíja 
Math nenásledoval správně tento 
pokyn, rozdělil se na odštěpené 
skupiny.

Šríla Prabhupáda se nemohl 
ztotožnit ani s jednou ze skupin, 
které bojovaly o dědictví Bhak-
tisiddhánty Sarasvatího Th ákura, 
a neviděl jinou možnost, než 
založit ISKCON, aby byl schopen 
úspěšně následovat pokyny své-
ho guru mahárádže.

Jak mnohem důležitější je pro 
nás následovat tyto stejné pokyny 
a společně pod vedením Gover-
ning Body Commission (GBC) 
ISKCONu udržovat hnutí Šríly 
Prabhupády při životě a společně 

pokračovat 
v kázání. Šríla 
Prabhupáda 
navíc zmiňuje 
celosvětovou 
produkci 
a distribuci 
co největšího 
možného počtu 
knih.

Tyto dva zá-
kladní pokyny 
zmiňuje Šríla 
Prabhupáda 
v tomto vý-
znamu a jsou 
přímo spojeny 

s neposlušností vůči pokynům 
svého guru mahárádže. Posláním 
členů ISKCONu je tudíž striktně 
následovat tyto pokyny a do-
sahovat výsledků podle svých 
nejlepších schopností, které bu-
dou jistě těšit Šrílu Prabhupádu 
a předchozí áčárji.

Šríla Prabhupáda dal samozřej-
mě mnoho jiných pokynů. Nic-
méně zvláštní pozornost věnoval 
těmto dvěma pokynům, jelikož 
jsou nejúčinnější pro šíření vě-
domí Krišny. Navzdory tomu, 
že GBC se musí vypořádávat 
s mnoha důležitými povinnost-
mi, snaží se neúnavně naplňovat 
zvláště  tyto dva pokyny, a to 
pokračovat v celosvětové spolu-
práci ISKCONu a ve shodě s BBT 
s celosvětovou produkcí knih 
a s jejich distribucí.

Mezinárodní projekty spadají 
do spolupráce ISKCONu. Jsou 
jimi: udržování a další rozvoj 
Šrídháma Májápuru, výstavba 
Védského planetária, kazatelská 
práce Bhaktivédantova Institutu, 
podpora a další rozvoj Úřadu pro 
ochranu dětí (Child Protection 
Offi  ce), spolupráce BBT a GBC 
ohledně produkce a distribuce 
knih, fi nancování GBC atd.

GBC navíc roky pracuje na šes-
ti základních iniciativách:

1. Postavení Šríly Prabhupády
2. Souběžná vedení autority
3. Následovnictví a výcvik ve

        vedení
4. Kazatelské strategie
5. Týmová práce GBC
6. Ústava ISKCONu.

V tomto ohledu je zde řada ob-
lastí v různých úkolech a projek-
tech ISKCONu, kde je nezbytná 
mezinárodní podpora.

(pokračování příště) ❧
Každý čin se musí posuzovat podle jeho 

výsledků.
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Kuša dás si týdně nakoupí 
zhruba sto knížek a ke každé 
z nich přidává karobovou su-
šenku s datlemi – velice dobře 
známý Gópínáth. „Vždycky, když 
někoho potkám, tak mu to dám, 
viď,“ říká, „třeba chlapíkovi, 
kterého stěhuju,“ směje se. Před 
nedávnem stěhoval mojí mámu, 

a tak vím, jak těžce 
se mu každá koru-
na jeho řemeslem 
vydělává. „Dávám 
to každému – ma-
minkám do kočárků, 
instalatérovi, který 
mi přišel spravit od-
pad. Každému, kdo 
projeví jen trochu 
zájem,“ líčí. 

„Teď mi ale oddaní 
řekli, že bych si měl 
začít říkat o nějaký 
příspěvek.“

Kuša dás rozdával 
knížky osm let. „To 

on ti neřekne, ale skoro pořád 
byl první,“ prozrazuje mi pamět-
nice jeho slavné sankírtanové éry 
Čitra-máliní déví dásí, která teď 
v Góvindě peče lahodné Gópí-
náthy.

„Kuša dás byl velice odhodlaný 
a nadšený rozdávat knížky od 
samého začátku. Pořád si lámal 
hlavu, jak je dostat ven,“ vzpo-
míná jeho tehdejší sankírtanový 

„parťák“ Álálanátha dás. „Ta 
touha dávat knížky lidem mu 
zůstala, proto v ní pokračuje dál,“ 
dodává.

„Když jsem odešel, měl jsem 
takových pět let pauzu, ale pak 
jsem začal přispívat na Šástra 
Dánu, jenže pořád mi to nestači-
lo. Chtěl jsem sám přímo dávat 
knížky,“ říká Kuša dás s výrazem, 
který může mít jen ten, kdo za-
žil, jak od něho odchází někdo 
s knížkou Šríly Prabhupády. „Víš, 
je v tom taková chuť, taková ra-
dost, to nikde jinde nezažiješ.“❧

KUŠA
dás

Stěhovák rozložitých 
ramen, těžiště těla ze 
všech těch přenesených 
skříní a klavírů posunuté 
trochu dozadu, na rtech 
neustálé Hare Krišna 
a ochotný úsměv. „Dě-
lám to pro Krišnu, ne,“ 
říká skromně na každá 
slova díků. Horem dolem 
rozdává milost. V Karlíně 
se místní Romové po-
každé už těší na svého 
„Krišnu“, až jim přijede 
rozdávat dobroty.

Rozdáváme společně...

„Celý svět či celý vesmír ve skutečnosti trpí v těchto 
hmotných podmínkách kvůli nedostaku vědomí 

Krišny. Nejlepší službou našemu bližnímu je proto 
probouzet vědomí Krišny.“

(dopis Šrily Prabhupády Gargamunimu, 
7. června 1968)

Džalángí déví dásí sankírtan
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Zhruba před pěti lety, když 
jsme dávali do našeho nového 
chrámu oltář, pracovník z dílny 
na zpracování mramoru, kte-
rý na instalaci oltáře dohlížel, 
s sebou pravidelně vodil svého 
sedmiletého syna, aby se díval. 
Chlapec byl velice pěkný, měl 
vlasy černé jako uhel a světlou 
pleť a dlouhé husté řasy. Dobře 
se choval a zdálo se, že má neu-
stále dobrou náladu, i když téměř 
nemohl chodit. Neviděl jsem 
ho nikdy ujít víc než pár kroků, 
opíral se o stěnu a s napětím 
posouval trup neohrabaným 
zkrouceným pohybem a potom 
pootočil nohu staženou do velké, 
těžkopádné dlahy.

Ten chlapec se už narodil jako 
mrzák. Zatímco on byl navzdory 
tomu šťastný, jeho otec nebyl. 
Jeho otec byl rozhněvaným 
mužem: „Když se ten chlapec 
narodil, přestal jsem chodit do 
kostela,“ řekl mi jednou, když 
klečel na našem oltáři a dával 
cementovou kaši mezi pláty mra-
moru. „Nikdy jsem neudělal nic 
tak špatného, abych si to zaslou-
žil. Jistě, nejsem svatý, ale tohle 
si nezasloužím. A i kdybych si to 
zasloužil, co asi tak mohl udělat 
on?“

Ukřivděný otec, prostý doda-
vatel mramoru, vznesl otázku, 
která již dlouho zaměstnává 
západní náboženské myslitele, 

dokonce tak dlouho, že vytvořili 
zvláštní vědní obor zvaný teo-
dicea, odvětví teologie, které se 
snaží ospravedlnit chování Boha 
k člověku. Teodicea se zabývá 
tím, čemu se obvykle říká „pro-
blém zla“.

Svatý Augustin to přetvořil do 
podoby dilematu: „Buď Bůh ne-
může, a nebo nechce odstranit ze 
světa zlo. Pokud nemůže, potom 
není všemocný, pokud nechce, 
pak není všedobrý.“ Z této for-
mulace je logika problému jasná 

– má ukázat, že existence světa, 
který v sobě zahrnuje zlo, není 
slučitelná s existencí Boha, který 
je obojí – všemocný a všedobrý. 
Popření jednoho z těchto argu-
mentů by snadno vysvětlilo zlo, 
ale pravověrní teologové to vždy 
považovali za nepřijatelné.

Ti, kteří mají za to, že problém 
zla je neřešitelný, raději obvykle 
otevřeně popírají existenci Boha, 
než by se spokojili s představou 
Boha omezeného buď ve své 
moci, či dobrotě. Měla by taková 
omezená bytost vůbec právo být 
nazývána „Bohem“? Byla by hod-
na našeho uctívání?

Ačkoliv nám fi lozofové a teo-
logové zanechali velkou sbírku 
odborné literatury na téma pro-
blému zla, nejde jen o teoretic-
kou záležitost. Dříve či později to 
je problémem každého. Utrpení 
je univerzální. Ale co je zvlášť 

podivné, je všeobecně rozšířený 
pocit trpících, že byli nespra-
vedlivě vyvoleni. Od miliónů 
zaznívá rozhořčený křik: „Proč 
já? Co jsem udělal, že si tohle 
zasloužím?“

Pro tyto lidi napsal Harold S. 
Kushner, rabín z Massachusetts, 
svou knihu Když se špatné věci 
stávají dobrým lidem. Je to bo-
lestně upřímné řešení, jak autor 
tvrdí, jediného teologického 
sporného bodu, který dospěje 
k lidem „tam, kde je to opravdu 
zajímá“.

Kushnerova kniha se zrodila 
z jeho osobní bolesti; jeho výpo-
věď vzbuzuje úctu. Vypráví, jak 
byl jeho syn od dětství postižen 
progerií, nemocí, která způsobu-
je zrychlené stárnutí, takže Ku-
shner ho viděl, jak mu vypadaly 
vlasy a zvráštěla se mu kůže, jak 

dobrým lidemdo ?

Stávají se špatné věciStávají se špatné vě

Velice dobře prodávaná kniha jednoho rabína navrhuje radikální řešení 
problému zla. Funguje to? Tento článek vznikl, když poprvé vyšla kniha 
Když se špatné věci stávají dobrým lidem.

Ravíndra Svarúpa dásreflexe
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se ohýbá a chřadne, až nakonec 
ve věku čtrnácti let zemřel stářím. 
Kushner zde předkládá náhled 
oběti a nechává nás slyšet skuteč-
né hlasy lidí v bolesti. V tomto 
neúprosném světle se obvyklá 
náboženská ospravedlňování 
našeho neštěstí, které Kushner 
jedno po druhém předestírá, 
skutečně jeví jako povrchní slov-
ní vykrucování se, které nebere 
utrpení lidí vážně, ale jen se sna-
ží, jakkoliv nepřesvědčivě, vytáh-
nout Boha z bryndy.

Kushner účinně kritizuje běžné 
odpovědi kněžích, pastorů a ra-
bínů, a namísto nich předkládá 
své vlastní radikální netradiční 
řešení. Jeho kniha byla po měsí-
ce bestsellerem a přitáhl k sobě 
mnoho vděčných přívrženců 

z řad židů, katolíků a protestan-
tů. Ve skutečnosti popularita 
jeho názoru mezi členy hlavních 
amerických církví naznačuje cosi 
o teologické rebelii mezi obyčej-
nými lidmi.

Nejzavrženíhodnější  prostře-
dek teodiceje je podle Kushne-
rova názoru přenést vinu z Boha 
na trpícího, vysvětlit utrpení 

„předpokladem, že si zasloužíme 
to, co jsme dostali, že naše ne-
štěstí k nám nějakým způsobem 
přišlo jako trest za naše hříchy“. 
Přijmout, že špatné věci se nám 
stávají jako trest boží, říká Ku-
shner, nám může pomoci dát 
světu smysl, dát nám pádný dů-
vod, proč být dobrými, a zacho-
vat si naši víru ve všemocného 
a spravedlivého Boha – a přece 

to „není dostačující z nábožen-
ského hlediska“.

„Z náboženského hlediska 
dostačující“ podle Kushnera zna-
mená „povzbuzující“. Nahlížet 
na utrpení jako na trest za hříchy 
není povzbuzující, protože to lidi 
učí vinit za svůj nešťastný osud 
samých sebe a tak vytvářet pocit 
viny, a také to „způsobuje, že lidé 
nenávidí Boha, a dokonce nená-
vidí sami sebe“.

Kushner vypráví příběh man-
želského páru, který se obviňuje 
z náhlé smrti své dospívající 
dcery jako výsledek jejich nedo-
držení předepsaného půstu na 
židovský svátek: „Seděli zde s po-
citem, že smrt jejich dcery byla 
jejich chyba. Kdyby byli méně 
sobečtí a líní ohledně půstu na 
Jom kipur o nějakých šest měsíců 
předtím, mohla být stále naživu. 
Seděli tu nazlobení na Boha, že 
si vymohl svoji libru masa tak 
striktně, ale báli se si svůj hněv 
přiznat ze strachu, že by je mohl 
potrestat opět. Život je ranil a ná-
boženství je nedokázalo upokojit. 
Kvůli náboženství se cítili ještě 
mnohem hůř.“

Kladem Kushnerových slov 
je dát tento hněv vůči Bohu do-
předu a mluvit dlouze o tom, co 
jen pár věřících mělo odvahu 
přiznat, dokonce i jim samotným. 
Mnoho lidí musí být vděčných za 
to, že někdo se hlásí k jejich sku-

se ohýbá a chřadne, až nakonec 
ve věku čtrnácti let zemřel stářím

z řad židů, katolíků a protestan-
tů Ve skutečnosti popularita

to „není dostačující z nábožen-
ského hlediska“

dobrým lidem?

Stávají se špatné věciěci

pr vní část pr vní část 

Progerie - nemoc „starých dětí“
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tečným pocitům a že se s nimi 
zaobírá otevřeně.

Ale nejhorší věc na víře v to, 
že naše špatné činy jsou na vině 
našemu neštěstí, říká Kushner, 
je to, že ani neodpovídá sku-
tečnosti. Lidé trpí zlem, které si 
nezaslouží; špatné věci se dějí 
dobrým lidem pořád. Kushner 
dál neoblomně hájí tento názor. 
Tisícům lidí, kteří mají vztek 
na to, jak nespravedlivě s nimi 
nakládal život, kteří rozhořčeně 
a s nevolí volají: „Neudělal jsem 
nic, zač bych si to zasloužil!“ Ku-
shner odpovídá: „To je v pořádku, 
neudělal.“

A Kushner nemluví o světcích, 
o lidech, kteří nikdy neudělali 
nic špatného. Raději chce vědět, 

„proč obyčejní lidé, příjemní hod-
ní sousedé, ani přespříliš dobří, 
ani přespříliš zlí, by měli náhle 
čelit utrpení bolesti a pohromy“. 
Nejsou o nic lepší či horší než 
většina lidí, které známe; proč by 
jejich život měl být o tolik těžší?

Zde, kde se Kushner strefuje 
do velikého psychického podze-
mí hněvu, nalézá své následovní-

ky.  Byl ochoten otevřeně uznat 
ohromný potlačený pocit zrady, 
obrovskou tichou výčitku, která 
se neochotně dere ven ze srdcí 
věřících a ubírá se do božského 
ucha jako univerzální nevyslove-
ná proti-modlitba: „Nedodržel 
jsi svou část dohody!“

Kushner trvá na tom, že trpí 
nevinní, a jako konečný důkaz 
předkládá námitku, která je 
zhoubou židovsko-křesťanské 
teodiceje a která způsobila jeho 
trýznivý vpád do problematiky 
zla – utrpení a smrt dětí.

To je to, co dohnalo dodavatele 
mramoru k přijetí ateizmu, ob-
vyklé reakci těch, kteří mají pocit, 
že Bůh je zklamal. Ale ateizmus 
je odezvou, které se chtěl Ku-
shner prostřednictvím své knihy 
vyhnout. Aby znovu obnovil víru 
těch, kteří byli nešťastnou udá-
lostí duchovně zpustošeni, před-
kládá Kushner svůj vlastní příběh 
o tom, jak on a jeho žena „doká-
zali i nadále věřit v Boha a ve 
svět poté, co jsme byli raněni“.

Kushner je rozhodně pře-
svědčený, že existence Boha jak 
všedobrého, tak i všemocného, je 
neslučitelná s existencí zla v na-
šem světě. Přesto chce, abychom 
dál věřili v Boha. Jeho závěr, tu-
díž, je jednoduchý: můžeme dál 
věřit v Boha, ale ne ve všemocné-
ho Boha. Bůh je dobrý, ale jsou 
určitá omezení v tom, co může 
dělat. Bůh nechce, abychom trpě-
li; je rozhněvaný a rozčílený nad 
naším neštěstím stejně jako my. 
Ale je také bezmocný.

To je Kushnerovo krédo. „Vě-
řím v Boha,“ říká, ale „znám 
Jeho omezení.“ V důsledku toho 
nám Kushner s úlevou říká: „Už 
nevěřím v Boha, který je zod-
povědný za nemoci, nehody 
a přírodní katastrofy, protože si 

uvědomuji, že získám tak málo 
a tolik ztratím, když Boha vi-
ním z těchto věcí. Mohu uctívat 
Boha, který nenávidí utrpení, ale 
nemůže ho odstranit, mnohem 
snadněji, než bych mohl uctí-
vat Boha, který se rozhodne, že 
budou děti trpět a umírat, ať už 
z jakkoli vznešeného důvodu.“

Není pro mě nic těžkého vžít 
se do situace Kushnera nebo 
dodavatele mramoru: sám mám 
děti. Dokonce mohu chápat proč, 
vzhledem k druhu nábožen-
ství, které znají, Kushner může 
uctívat pouze omezeného boha 
a dodavatel mramoru nedokáže 
vstoupit do kostela. Nicméně já 
nemám problém s Bohem, jaký 
mají oni. Když se dějí špatné věci, 
nepřistihnu se při tom, jak zpo-
chybňuji buďto Jeho moc, či Jeho 
dobrotu.

Samozřejmě, jsem oddaný 
Krišny; mé náboženské přesvěd-
čení se zakládá na védském teiz-
mu vyjeveném v Bhagavad-gítě 
a Šrímad-Bhágavatamu. Zastávat 
toto přesvědčení se může jevit 
většině normálních Američanů 
jako extrémní. 

Ale teď zjišťujeme, že spousta 
normálních Američanů je ochot-
ných udělat něco, co je svým 
způsobem mnohem radikálnější, 
než to, co dělám já. Opouštějí 
jednu z nejzákladnějších a neju-
niverzálnějších teistických zásad: 
začínají uctívat Boha, který není 
všemocný.

Chtěl bych vám říci, jak se my 
vypořádáváme s problémem zla. 
Pokud vám stejně jako mnoha 
ostatním nestačí k uspokojivému 
vysvětlení  standardní židovsko-
křesťanská teodicea, možná po-
přemýšlíte nad naším Krišny si 
vědomým názorem, než začnete 
následovat rabína Kushnera.

Rabín Harold Kushner hledá 
odpověď na otázku: 

„Proč právě já?“
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V Bhagavad-gítě Krišna vysvět-
luje, že vy a já, stejně jako všichni 
živí tvorové, jsme duchovní 
bytosti, duše. Nyní oživujeme 
těla utvořená z hmoty, ale my 
nejsme tato těla. Naše zapletení 
se s hmotou je politováníhodné, 
protože je příčinou našeho veš-
kerého utrpení. Správně patříme 
do duchovního světa, kde je 
život věčný, plný poznání a bla-
ženosti. Každý je tam radostně 
odevzdaný vládě Boha a přitom 
Mu s láskou slouží. Každý čin je 

motivován výlučně touhou uspo-
kojit Boha.

Ale někteří z nás si zvráceně 
přáli získat postavení Boha pro 
sebe. Chtěli jsme nezávislost, 
abychom se mohli pokusit užívat 
si a ovládat druhé stejně tak, jak 
to dělá Bůh. Avšak my samozřej-

mě nemůžeme zaujmout posta-
vení Boha. Nad Ním samotným 
nikdo není. 

Ale aby nám dal možnost vyžít 
si naši touhu, posílá nás Bůh do 
hmotného světa, kde nás nyní 
ovládá nepřímo, prostřednictvím 
své hmotné přírody a jejích záko-
nů. Tady můžeme na Boha zapo-
menout, snažit se uspokojit naše 
touhy a mít iluzi nezávislosti.

Jenže jsme ovládáni zákony 
přírody a ty nás nutí neustále 
obývat dočasná hmotná těla, jed-

no za druhým. V nevědomosti 
se ztotožňujeme s každým z těl, 
do kterého vstoupíme, a znovu 
a znovu trpíme bolestmi zrození, 
stáří, nemoci a smrti. 

Život za životem přecházíme 
skrze těla rostlin, zvířat a lidí, 
někdy na této planetě, jindy na 

mnohem lepší, jindy na mnohem 
horší.

Jakmile vstoupíme do lidské-
ho těla, našemu osudu je dána 
konečná podoba karmou. V Bha-
gavad-gítě (8.3) Krišna stručně 
defi nuje karmu jako „činnost 
příslušející rozvoji hmotných těl“. 
To znamená, že to jsou činy, kte-
ré vykonáváme teď, které určují 
naše budoucí hmotná zrození. 
Jaké druhy činů? Ty, které jsou 
motivovány hmotnou touhou. 
Můžeme je dělat přímo pro sebe 

nebo nepřímo pro naše rozšířené 
já – naše rodiny, přátele, komu-
nitu, národ a podobně. Tyto činy 
rozhodnou o našich budoucích 
zrozeních v hmotném světě, kde 
sklidíme, co jsme zaseli. “

dokončení příště ❧

V duchovním světě je každý radostně odevzdaný vládě Boha a přitom Mu s láskou slouží.
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OSLAVA PÁNA 
NRISINHADÉVA NA NEW 
SIMHACHALAM

Kdo má možnost vyjet na ně-
meckou farmu nedaleko českých 
hranic u městečka Jandelsbrun 
navštívit překrásná Božstva Pána 
Nrisinhadéva a Jeho drahého 
oddaného Prahláda Mahárád-
že, ať si rozhodně nenechá tuto 
příležitost ujít. Oslavy tu budou 
probíhat od 3. do 7. května, ale 
hlavní den festivalu, Nrisinha 
Čaturdaší, letos připadá na so-
botu 5. května. Magická podoba 
Nejvyššího Pána a oddaní z celé 
Evropy dodávají této oslavě neza-
pomenutelnou atmosféru.

VZÁCNÍ HOSTÉ
Svou společnost i tentokrát 

dávali místním i hostům chrámu 
vzácné návštěvy, pokročilí odda-
ní, žáci Šríly Prabhupády Bhak-
tivaibhava Svámí, Mahádjuti 
prabhu a Urmilá déví dásí a žák 
žáka Šríly Prabhupády – Kadam-
ba Kánana Svámí.

Kromě toho se v Čechách (na 
farmě Krišnův Dvůr, v Góvin-
dě či v Nových Sadech) kolem 
Velikonoc objevili také Priti 
Vardhana prabhu, žák Bhakti 
Vidja Púrna Svámího, a Gaura 
Hari prabhu, žák Šačínandany 
Svámího.

 
KURZ VAŘENÍ V PLZNI

V polovině března se osm 
zvídavých dam zúčastnilo kur-
zu Hare Krišna vaření, který se 
konal u jedné z účastnic kurzu 
v plzeňském Hradišti. Během 
několika málo hodin se učnice 
Krišnovy kuchyně seznámily 
s přípravou panýru, dvou druhů 
sabdží (zelného s bramborem 
a lilkovo-květákovo-paprikové-

ho), rýže, brokolicové rajty, jab-
lečného čatný, alupater, řepných 
koft , broskvové halvy, kokoso-
vých kuliček, bezinkovo-syrovát-
kového nápoje a jahodového lassí. 
Vaření šlo zúčastněným dobře 
od ruky, většinou to byly vege-
tariánky nebo se přinejmenším 
zajímaly o zdravou výživu, pra-
covaly buď jako masérky, fyzio-
terapeutky, nebo zdravotní sest-
řičky, jedna byla pedikérka a dvě 
lékařky. Podtitul kurzu – aneb 
jak jíst zdravě, bohatě a moud-
ře – pak převedly do praxe, když 
všechny uvedené chody, které se 
mimochodem všem moc povedly 
a ochutnal je za jejich zvědavého 
přihlížení i Krišna, s láskou a od-
daností snědly. 

INDIE 2012
Skupinka oddaných z chrámu 

v Lužcích ve složení Álálanátha 
dás, Nitái Navadvípačandra dás, 
Dína Dójál dás, Rádhá kanta dás, 
Hansa Avatár dás a Matí déví 
dásí se letos vydala na poutní 
cestu do Indie na posvátná místa 
spojená se zábavami Šrí Krišny 
a Šrí Gaurángy. Spolu se šesti 

tisíci oddaných z celého světa 
se zúčastnili Navadvíp Mandala 
Parikramy. Poté oslavovali Gaura 
púrnimu u největších Božstev 
Paňča-Tattvy a u Pána Nrisinha-
dévy v Májápuru. Na závěr pouti 
se přemístili do Vrindávanu ke 
Krišnovi a Balarámovi na Rá-
mana Réti. Navštívili zde rovněž 
proslulé chrámy  založené našimi 
předcházejícími áčárji nebo obe-
šli kopec Góvardhan.

ZLATÝ ÚPLNĚK
526 let po příchodu Pána 

Čaitanji
Všechno to začalo už brzy ráno 

v púdžárí, hned po mangala árati. 
Božstva dostávala jako tradičně 
nové šaty a v rychlém tempu 
tu probíhaly přípravy na vítání 
Božstev, aby v Jejich velký den 
bylo vše krásně připravené a naa-
ranžované.

Po daršanu, guru púdže pro 
Šrílu Prabhupádu a přednášce 
někdo zůstal v chrámové míst-
nosti a zpíval v kírtanu a naslou-
chal příběhům o Nimájovi, ně-
kdo zpíval na růženci, aby využil 
tento příznivý den, a další odda-

Pušpa samádhi        Šríly PrabhupádyPušpa samádhi        Šríly Prabhupády

Džalángí déví dásíaktuálně...
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ní se začali pomalu shromažďo-
vat v kuchyni, aby připravili pro 
potěšení Šrí Šrí Nitái Navadvípa-
čandru a shromážděné vaišnavy 
lahodnou hostinu.

Chrámová místnost se pomalu 
plnila k prasknutí a do toho při-
cházeli další a další oddaní a přá-
telé Krišny s dárky a květinami. 
I když chladné počasí překazilo 
harinám, náladu na oslavě ni-
komu pokazit nemohlo.

Superkrátké diva-
dlo režisérky bhak-
tin Páliní o tom, jak 
Krišna přijal barvu 
a náladu Šrímatí 
Rádhárání v podo-
bě Pána Gaurángy, 
vystřídalo extatické 
Gaura árati. Zpíva-
jící Džaj Gurudév 
prabhu nasadil 
starou známou 
melodii z newyor-

ského chrámu ze 60. 
let a oddaní v extázi 
skákali a tančili a všu-
de kolem byl najednou 
duchovní svět.

Po pušpaňdžali pak 
přišla hostina, po ní se 
umyly misky a uklidil 
chrám a bylo po všem. 
Byl to moc pěkný 
festival. Pokaždé je to 
trochu stejné a trochu 
jiné. A pokaždé stojí 
za to u toho být☺!

ČESKÝ LEV 2012
Již po dvanácté 

oddaní rozdávali 
prasádam na Českém 
lvu. „Je to neobyčejná 
možnost, jak dát pra-
sádam lidem, kteří by 
nikdy nepřišli do na-
šich restaurací, nebo 

by si nikdy nevzali prasádam od 
oddaných na ulici. Je to opravdu 
Krišnova milost vidět, jak lidem 
chutná a jak jsou nadšení při 
pojídání prasádam,“ řekl hlavní 
organizátor rozdávání Krišnovy 
milosti českým fi lmařům a her-
cům Lómančita dás z restaurace 
Balaráma.

ŠÁSTRA DÁNA
Program Šástra Dána se snaží 

zaplnit všechny knihovny Čes-
ké republiky, od těch největších 
(kde již nějaké knihy jsou), 
až po ty nejmenší vesnické 
knihovny, knihami Šríly Prab-
hupády. Od začátku projektu 

„V každém městě a vesnici“ jsme 
zanesli knihy do knihoven 4 
okresů, z nichž každý měl prů-
měrně 80 vesnic. Posledním 
okresem byla Příbram, kde 
jsme rozdávali na podzim 
a v zimě 2011.

Okres je ve Středočeském 
kraji nejrozlehlejším a třetím 
největším okresem v republice. 
Má 110 333 obyvatel. Skládá se 
ze 121 obcí, z toho 7 měst (Pří-
bram, Dobříš, Sedlčany, Rož-
mitál pod Třemšínem, Březnice, 
Sedlec-Prčice a Nový Knín).

Celkem jsme rozdali 358 knih 
do 106 institucí – z naprosté 
většiny do vesnických knihoven 

– díky pravidelným i příležitost-
ným podporovatelům a přispě-
vatelům Šástra Dány.

V průběhu jara a léta 2012 
máme v plánu okres Mladá Bo-
leslav. Zde se nachází 120 obcí, 
z toho 8 měst a 4 městyse. Již 
nyní přemýšlíme nad strategií, 
jak knihy Šríly Prabhupády 
dostaneme do všech obecních 
knihoven těchto obcí.

Děkujeme všem, kdo se na 
této distribuci podíleli – ať už 
fi nančně, nebo i jinak. Je to vel-
ký přínos. 

Pokud chce kdokoli pomoci 
tomuto programu rozdat více 
knih nebo získat více informací, 
navštivte prosím www.sastrada-
na.cz nebo napište na acyutag@
seznam.cz

Ačjuta Gótra dás

Umělci prasádam prostě milují!Umělci prasádam prostě milují!

Knihovny příbramských obcí 
dostaly vzácné knihy
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JAMUNÁ DÉVÍ DÁSÍ
Koncem loňského roku opus-

tila tělo žačka Šríly Prabhupády 
Jamuná déví dásí. Každé ráno zní 
ISKCONskými chrámy její hlas 
při vítání Božstev v modlitbě 
Góvindam ádi purušam... Spolu 
s pěticí dalších oddaných pře-
vezla na přání svého duchovního 
mistra vědomí Krišny z Ameriky 
do Anglie a patří k jedněm z nej-
přednějších postav historie Mezi-
národní společnosti pro vědomí 
Krišny.

Kromě toho byla vyhlášenou 
kuchařkou a její slavná kniha 
Lord Krishna´s Cuisine získala 
cenu Asociace kulinářských 
profesionálů Kuchařka roku.

Její duchovní bratr, Girirádž 
Svámí, o jejím odchodu napsal: 

„Ruku měla v sáčku s džapou a na 
tváři mírný úsměv. Vypadala 
v naprostém klidu – dokonce 
blaženě. Nebála se smrti. Byla 
přesvědčená o tom, že bude opět 
s Prabhupádou, nebo nějakým 
způsobem zaměstnaná ve službě 
jeho misi. Takový je osud, který 
čeká každého, kdo dá svůj život 

plně službě Šrílovi Prab-
hupádovi.“

ODKAZ DÁVNÉ INDIE 
V DOUBÍ

Koncem března zajeli 
oddaní s programem 
Odkaz dávné Indie dneš-
ku do Doubí u Karlových 
Varů do Klubu moudré-
ho hraní v areálu dětské 
SOS vesničky. Samotné-
mu programu předcházel 
za nádherného sluneční-
ho dne harinám v centru 
Karlových Varů.

Díky obětavé přípravě 
místních oddaných bhakty Pepy, 
jeho ženy Heleny a synů Pepíka 
a Vojty přišlo hodně zajímavých 
a příznivých hostů, a jejich sab-
dží a hlavně gulab jamuny pře-
svědčily všechny návštěvníky, že 
vědomí Krišny je skutečně velice 
chutné.

A znovu, již potřetí hostilo 
Odkaz dávné Indie plzeňské 
knihkupectví Štěstíčko, tentokrát 
se promítala slide-show Skrytá 
sláva Indie.

HARE KRIŠNA TÁBOR SE 
BLÍŽÍ!

Nepromarněte úžasnou pří-
ležitost strávit neopakovatelný 
týden od čtvrtka 21. do středy 27. 
června ve společnosti vznešených 
oddaných, s nekonečně zajíma-
vými přednáškami, extatickým 
kírtanem a báječným prasádam. 

Kdyby se někdo zeptal, co že 
je na táboře vlastně nejlepší, na-
bízí se jediná odpověď – prostě 
VŠECHNO!

Bližší informace na www.hare-
krsna.cz nebo na adrese redakce 
časopisu. 

OPRAVA
Hare Krišna milá Džalángí 

déví dásí,
opravdu netoužím vyhledá-

vat chyby na druhých, protože 
jich sama mám nepřeberně.

Dovolím si však pokorně po-
dotknout ke článku na straně 
22 v poslední Náma-Hattě toto: 
675 lidí není 0,6 % z 10,5 mili-
ónu – je to je 0,00643 % (to se 
rovná 6 tisícin procenta). 0,6 % 
z 10,5 miliónu je 63 000 lidí. 

Jamuná déví dásí 
s Georgem Harrisonem

Ačjuta Gótra dás a bhakta Josef na harinámu Ačjuta Gótra dás a bhakta Josef na harinámu 
v centru Karlových Varův centru Karlových Varů
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Škoda, že jich opravdu tolik 
v kolonce náboženství neozna-
čilo hnutí Hare Krišna.

Hariból, přijmi prosím mé 
pokorné poklony,

Alena Dejlová, Kopřivnice 

Hare Krišna milá Aleno,
děkuji moc za upozornění 

a za vysvětlení, lépe bych to 
říct ani neuměla. Omlouvám 
se všem čtenářům za svůj myl-
ný výpočet. Zbývá mi jen dou-
fat, že se situace brzy změní, 
a že u nás bude brzy minimál-
ně těch 63 000 oddaných. Nebo 
i víc ☺.

Tvoje služebnice
Džalángí déví dásí

RÁMA NAVAMÍ
V den příchodu Pána Ráma-

čandry byl zvláštním hostem 
oslav Mahádjuti prabhu. Také 
se zde sešel poměrně početný 
zástup indických hostů, pro 
které je příběh o lásce, úkla-
dech, vyhnanství a věrnosti 
Šrí Šrí Rámy a Síty, bratrů 
Lakšmana a Bharaty  i opičích 
a medvědích pomocníků, stále 
živý.

Zlatým hřebem slavnosti 
byl extatický harinám, při kte-
rém se v rytmu mahá-mantry 
rozvlnilo celé Staroměstské 
náměstí. 

A samozřejmě lahodné pra-
sádam připravené Vasudéva 
Nandana prabhuem, jehož ku-
chařské mistrovství neomylně 
uchvacuje jazyky oddaných. 
A jistě i Nejvyššího Pána☺. ❧

TULASÍ SÉVA KLUB
Chceme Vám všem moc poděkovat za vaše příspěvky, meditaci 
a službu, kterou prokazujete Šrímatí Tulasí-déví. Tulasí má díky 
bhaktin Ole nové lampy, jejichž světlo jí očividně svědčí. Díky 
bhaktovi Tondovi a bhaktovi Honzovi má Tulasí novou poličku, 
kterou pro ni na míru vyrobili. Napadení listů sviluškou máme nyní 
pod kontrolou. Tulasí však stále vyžaduje pravidelnou péči. Díky 
mátádží Matí máme z Indie další nímový olej k postřikům Tulasí.
Je vidět, že Tulasí déví je s vámi všemi spokojená, a dává to 
najevo hlavně svými nově rozkvétajícími krásnými maňdžarís 

– květy, které vždy obětujeme lotosovým nohám Šrí Šrí Nitái-
Navadvípačandry. Není možné popsat, jak prospěšné je obětovat 
Tulasí maňdžarí Pánu Krišnovi.
Tulasí, které nyní žijí v chrámu, už mají také svůj věk. Plánujeme 
pořízení i dalších malých Tulasí. Zatím máme slíbenou jednu 
sazeničku od mátádží Ómkára Rádhy.
Všechny vás srdečně zveme, abyste navštívili Tulasí v chrámu. 
Přijďte se potěšit její společností. Ten, kdo sedí poblíž Tulasí Déví 
a zpívá svaté jméno nebo recituje modlitby, dosáhne výsledků 
mnohem rychleji. Pokud budete inspirovaní, můžete se zapojit i do 
pravidelného přispívání prostřednictvím Tulasí séva klubu.
Velice děkujeme všem oddaným a přátelům Krišny, kteří se již do 
péče o Tulasí zapojili a pomáhají nám společně těšit tuto drahou 
služebnici Nejvyššího Pána. Tento jejich postoj krásně vyjádřil 
ve svém e-mailu bhakta Petr: „Děkuji velice za milost, že mohu 
přispívat na Tulasí. Kolika bytostem mezi bilióny a trilióny dalších 
bytostí se dostane takového požehnání? Velmi si toho vážím, 
a pokud to bude možné, pošlu vždy více. V neděli jsem měl opět 
štěstí vidět Tulasí osobně na programu v Lužcích spolu s Kadambou 
Kánanou Svámím, mým velkým oblíbencem. Děkuji za nádherný 
program.“

Vaše služebnice
bhaktin Zuzka

Tulasí se daří Tulasí se daří 
čím dál lépečím dál lépe

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



24 24 

Vaišnavský kalendář

2.5. Móhiní Ékádaší, přerušení 3.5. od 05:34 do 10:31
5.5. NRISINHA ČATURDAŠÍ, příchod pána Nrisinhadéva
       – půst do soumraku
16.5. Apará Ékádaší, přerušení 17.5. od 05:12 do 10:23
1.6. Pándava Nirdžala Ékádaší – úplný půst, i bez vody, pokud
        jste porušili některé Ékádaší, 
        přerušení 2.6. od 04:56 do 10:19
15.6. Jóginí Ékádaší, přerušení 16. 6. od 04:52 do 10:14
19.6. Odchod Šríly Bhaktivinóda Th ákura – půst do oběda
21.6. Ratha játrá v Džagannáth Purí

Jestliže v praxi nedokážeš 
dodržovat usměrnění bhakti-
jógy, snaž se pro Mě pracovat, 
nebot´ prací pro Mě dospěješ 
k dokonalosti.

VÝZNAM: I ten, kdo není 
schopen dodržovat usměrňující 
zásady bhakti-jógy pod vede-
ním duchovního učitele, může 
být přiveden k dokonalosti, a to 
prací pro Nejvyššího Pána. To, 
jak tuto práci konat, již bylo vy-
světleno v padesátém pátém verši 
jedenácté kapitoly. Je třeba mít 
kladný postoj k šíření vědomí 
Krišny. Tímto šířením vědomí 
Krišny je zaměstnáno mnoho od-
daných, a ti potřebují pomoc.

I když tedy někdo nedokáže 
přímo dodržovat usměrňující zá-
sady bhakti-jógy, může se snažit 
napomáhat práci oddaných. Kaž-
dá větší snaha si vyžaduje prosto-
ry, peníze, organizaci a práci. Tak 
jako je pro podnikání nezbytné 
sídlo, určitý kapitál, práce a orga-
nizace, aby se obchod rozvíjel, je 
stejných věcí zapotřebí i ve služ-
bě Krišnovi.

Jediný rozdíl spočívá v tom, 
že materialista pracuje s cílem 
smyslového požitku. Stejnou 
práci je ovšem možné konat pro 
uspokojení Krišny, a takové jed-
nání je duchovní. Pokud má člo-
věk dostatek peněz, může pomo-
ci se stavbou střediska či chrámu 
pro šíření vědomí Krišny. Nebo 
může pomoci s vydáváním litera-
tury. Jsou mnohé oblasti činností, 
a o ty je třeba projevit zájem.

Nemůže-li někdo obětovat 
plody činností, může stále ještě 
obětovat alespoň něco ve pro-
spěch šíření vědomí Krišny. Tato 
dobrovolná služba podporující 
vědomí Krišny mu pomůže po-
vznést se na vyšší úroveň lásky 
k Bohu a potom dosáhnout vlast-
ní dokonalosti.

Bhagavad-gítá taková, jaká je 12.10 
❧

Šríla Prabhupádaočima písem
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1. KNIHY JSOU ZÁKLAD
a. všechny základní koncepty učení by měly vy-

cházet z knih Šríly Prabhupády
b. rozpoložení, v jakém budou vyučovány, musí 

vycházet z učení Šríly Prabhupády
c. výsledky školy musí být posuzovány Krišny si 

vědomými standardy stanovenými v těchto kni-
hách.

 
Měli bychom věřit tomu, že všechny informace 

nezbytné pro zdokonalení lidské podoby života 
jsou k nalezení v knihách Šríly Prabhupády. Je za-
potřebí pečlivého studia k pochopení či objevení 
témat, na která není dán příliš velký důraz. Některá 
témata nemusí být vždy oslovena přímo. Nicméně 
nepřímé odkazy k danému tématu jsou k nalezení 
v těchto knihách prakticky všude.

Například níti (logika) není přímo příliš diskuto-
vána v knihách Šríly Prabhupády, ale člověk může 
objevit obvyklé metody níti v Durjódhanově jedná-
ní s Drónáčárjou v první kapitole Gíty. Ve skuteč-
nosti pokud člověk studuje tyto knihy a hledá níti, 
najde toho hodně.

Podobně pokud člověk zkoumá tyto knihy 
a upřímně hledá vedení v oblasti vzdělávání, najde 
ho. Pokud pečlivě prozkoumáme všechny příklady 
pokynů daných studentům, synům nebo žákům 
ve Šrímad-Bhágavatamu, můžeme se toho naučit 
o technikách vyučování a učení se a základů ne-
zbytných pro obojí velmi mnoho. ❧

G ur uk ul aG ur uk ul a

Základním cílem májápurské Bhaktivédanto-
vy gurukuly je vychovávat oddané Pána Krišny 
vycvičené na úroveň Bhaktivédanty.  Jsou popsá-
ny dva druhy oddaných Bhaktivédanta – ti, kteří 
vědí, jak se chovat, aby zachránili sami sebe, a ti, 
kteří vědí, jak se chovat, aby zachránili ostatní. 

Přístup Gurukuly ke vzdělávání v souvislosti s výrokem: „Knihy jsou základ, ká-
zání je podstata, praktičnost je zásada a čistota je síla.“

1/41/4

Bhakti Vidja Púrna Svámí byl zasvěcený 
Šrílou Prabhupádou v roce 1974, v roce 1982 

začal spolupracovat na rozvoji májápurské 
gurukuly, kde je nyní ředitelem, a v roce 1987, 

ve svých 32 let, přijal řad odříkání, sannjás

„Tyto děti v gurukule jsou těmi nejšťastnějšími 
dětmi na světě, protože mají od samotného 

začátku společnost Rádhy a Krišny.“ 
(dopis Šríly Prabhupády bhaktin Toni, 

18. února 1973)

Bhaktivedanta Academy vzdělávání
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Šrí Šrí Nitái-Navadvípačan-
dra, uctívaná  Božstva v na-
šem chrámu, se neliší od 

Pána Čaitanji a Pána Nitjánandy, 
a proto si oddaní přejí, aby si 

Božstva stejným způsobem jako 
Oni pochutnávala na chodech, 
které jim denně s láskou nabízejí.

Krišna, který zná přání svých 
oddaných, nám poslal úžasného 

kuchaře Ivéšvara prabhua, aby 
nás naučil něco ze svého kulinář-
ského umění. Ivéšvar prabhu byl 
čtyři roky osobním kuchařem 
svého duchovního mistra Džaja-
patáky Svámího. Celý týden jsme 
se tedy nejen učili vařit, ale také 
jsme zároveň  poslouchali neuvě-
řitelné historky  z jejich cestování 
po Indii a Bangladéši. 

Být v kuchyni s Ivéšvarou 
prabhuem byl nezapomenutelný 
zážitek, s jemným humorem, 
elegancí a devocionální náladou 
pod jeho prsty vznikaly nesčetné 
delikatesy plné nezvyklých vůní, 
chutí a kombinací koření. Za-
nechal nám nejen originální re-
cepty, ale hlavně inspiraci a nový 
přístup k vaření. Díky tomu, co 
nás naučil, jsme se mohli zlepšit 
v naší službě pro potěšení odda-
ných... a jak doufám i k potěšení 
Šrí Šrí Gaura-Nitái.

O své zážitky z vaření 
s Ivéšvarou prabhuem se 
s námi také podělili dva 
naši bráhmanští kuchaři:

Vidjá-vačaspati prabhu: „Prv-
ní co jsem viděl, když jsem přišel 
do kuchyně, byl hořící lilek na 
sporáku a vedle něj paprika. Tak 
jsem si říkal, co to je za kuchaře, 
když mu nevadí, že mu tady hoří 

Vaření
s Ivéšvarou prabhuem

„Rághava Pandita oběma bratrům přinášel prasá-
dam, velice pozorně Je obsluhoval a Oni všechno 
snědli, takže nic nezbylo. Nosil takové množství 
chodů, že je nikdo ani pořádně neznal. V domě Rá-
ghavy Pandita ve skutečnosti vařila sama nejvyšší 
matka, Šrímatí Rádhárání. Šrímatí Rádhárání dosta-
la od Durvásy Muniho požehnání, že vše, co uvaří, 
bude sladší než nektar. To je zvláštní rys jejího va-
ření. Jídlo krásně vonělo a bylo příjemné na pohled 
a představovalo esenci veškeré sladkosti. Oba bratři, 
Pán Čaitanja Maháprabhu i Pán Nitjánanda Prabhu, 
je proto jedli s velkou radostí.“

Čč Antja-lílá 6.14-17

Kuchařský virtuóz Kuchařský virtuóz 

Hostina v duchovním světě s Krišnou

Ánanda Kandiní déví dásíprasádam



číslo 2  ročník 16  NÁMA HATTA  27číslo 2  ročník 16  NÁMA HATTA  27

zelenina. Ale velice brzy jsem si 
poopravil mínění. Tato spálená 
zelenina dodala obětovanému 
prasádam specifi ckou chuť, kte-
rou tady v templu neznáme. Ivé-
švar prabhu říkal, že při vaření 
je třeba vytvořit novou chuť, ne 
jen uvařit zeleninu. A to nám 
ukazoval každým jídlem, které 
připravil.“

Álálanáth prabhu: „Ivéšvara 
prabhu nasbíral za téměř třicet 
let ve vědomí Krišny obrovské 
množství kuchařských zkušenos-
tí a receptů. Deset let žil v Indii 
a vařil v mnoha chrámech, re-
stauracích a za všech možných 
podmínek. 

Má skvělou paměť a intuici, 
takže je schopen okamžitě vytvá-
řet kombinace chodů a receptů 
podle dosažitelných surovin. Má 
vrozené nadání pro vaření.  Vše 
vychází z jeho vařečky se stejnou 
lehkostí, s jakou Kéšava Kašmír-
ský recitoval sto veršů na oslavu 
Gangy. 

Prostě kuchařský virtuóz.“❧

Prabhupáda nás naučil všechny ty báječné věci - Prabhupáda nás naučil všechny ty báječné věci - 
pakory, samózy, halvu, čatný, čapátí...pakory, samózy, halvu, čatný, čapátí...

Hostina v duchovním světě s KrišnouHostina v duchovním světě s Krišnou

Zeleninku krátce osmahneme...
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Ratha-játrá  inspirace
Durban 2012

Durban 2012
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Indradjumna Svámífotorepor táž
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Životopis amerického svámího

Cesta domů

O letních prázdninách během 
mých raných let na střední 

škole jsme spolu on a já jezdívali 
do Kalifornie. Na Sunset Strip 
a Haight-Ashbury jsme si vy-
chutnávali svobodu, kterou jsme 
našli. V těchto přístavech květi-
nových dětí jsme potkali mnoho 
báječných lidí plných ideálů, 
jako jsme byli my. A pokud jsme 
narazili na někoho s poněkud 

extrémní povahou – lidé, kteří 
vypadali, že si cení toho být de-
struktivní, hrubí nebo jen hédo-
nističtí – tak jsme vyklidili pole.

V roce 1969 jsem chodil na 
Miami Dade College na Floridě, 
spolu s mými blízkými přáteli 
ze střední – Bassonem, Stevem 
a Garym. 

Byl jsem, stejně jako tolik 
jiných z mé generace, mladý, di-
voký a hladový po dobrodružství, 
ale tenkrát poprvé jsem si povši-
ml, že něco je pro mě mnohem 
důležitější než cokoliv jiného 

– v mém srdci hořela touha po 
duchovnu. Rostla každým dnem. 

Někdo mi dal knihu s názvem 
Velká světová náboženství. Na-
sával jsem do sebe každé slovo 
a chtěl jsem toho spořádat víc 
a víc. 

Při dalším čtení ostatních knih 
jsem objevil dávnou indickou 
metodu, která učila tiché me-
ditaci s posvátnou slabikou óm. 
Prostřednictvím putování uvnitř 
sebe sama jsem objevil jemnou 

Gary Liss, jehož 

přátelství bylo 

v mém životě zá-

zrakem, byl příjem-

ný, otevřený a vždy 

dychtivý do dal-

šího dobrodruž-

ství. Gary byl rebel, 

který se doopravdy 

našel, když objevil 

underground. 

Cesta na východ

ŽŽŽiivvoottooppiisss aammmmeeeerrrrrrriiiicccckkkkééééhhhhoooo  ssssvvvváááámmmmíííííhhhhoooo

 llletetetetníníchhch ppprárázdninááchh bběhěěhemem 
mýmýchch rr ranana ýcýých h lel t na střředdní

škole e jsmeme sspopolulu ooon n nn a aa jáj  jezdívalii 
dodo KKaliffororninie.e. N Na a SSuSSunsnsn eet Stripp

v mém životě zá-

zrakem, byl příjem-

ný, otevřený a vždy 

dychtivý do dal-

šího dobrodruž-

ství. Gary byl rebel, 

který se doopravdy 

našel, když objevil 

underground. 

CeCeststa a nana v vvýcýcýchohohoh ddd

S Garrym a harmonikou...

Rádhánáth Svámí román
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realitu tak bohatou, že jsem tou-
žil jít mnohem hlouběji.

Jednoho rána jsem uviděl v na-
šem školním areálu plakát, který 
inzeroval přednášku o transcen-
dentální meditaci. Mike, vousa-
tý Američan s dlouhými vlasy, 
mluvil o vědě o vědomí, jak ji 
učí Maháriši Mahéš Jógí. Fasci-
novalo mě to. Mike mě pozval 
do Hollywoodu na Floridě, kde 
bez jakéhokoliv závazku obdržím 
osobní meditační mantru. Když 
jsem tam byl, položil jsem květi-
nu, kapesník a třicet pět dolarů 
na oltář, kde mi byla do ucha  
zašeptána jednoslabičná mantra. 
Denní meditace se stala nejdůle-
žitější součástí mého života.

Semínko mého duchovního 
života začalo rychle rašit. Ale 
spolu se semínkem rostl i ple-
vel – má averze vůči bigotnosti 
a fanatismu. V těch dnech jsem 
si nechával růst dlouhé vlasy 
na protest vůči normám vládní 
moci. Stal jsem se terčem pro ty, 
kdo nenáviděli hippies včetně 
policistů, kteří měli ve 
zvyku mě pravidelně 
zastavovat, prohledávat 
a obtěžovat. Pravdou 
bylo, že jsem cítil poně-
kud smutné uspokojení, 
když mě lidé nenáviděli 
kvůli mým dlouhým 
vlasům, menšinovému 
názorovému přesvědče-
ní nebo za to, v co jsem 
věřil. Bylo mi ctí být 
pronásledován za vzne-
šený ideál, než abych 
se „prodal“ nějakým 
populárním názorům 
či módě. Zároveň jsem 
začínal chápat, že ne-
návidět ty, kteří mě ne-
návidí, znamená sdílet 
stejnou nemoc. Toužil 

jsem po tom prolomit tyto sek-
tářské bariéry a objevit vnitřní 
podstatu všech náboženství, jedi-
nečnost Boha.

Na fakultě jsem studoval psy-
chologii a humanitní předměty, 
ale důležitější pro mě byla má 
meditace a hudba. Poblíž kolejí, 
ve městě Opa Locka, byl dům, 
kterému říkali „Popelník“. Bydlel 
tam nadšený hudebník James 
Harmon. Říkali mu Jimmy Med-
věd, byl to zavalitý člověk s dlou-
hými vlasy a vousy a byl hlavní 
zpěvák a hráč na harmoniku ve 
skupině Burning Waters Blues 
Band.

Medvěd mě měl rád jako 
mladšího bratra. Jednoho dne 
mi s hrdým úsměvem vrazil do 
ruky jednu ze svých harmonik. 

„Brácho, naučím tě, jak se hraje 
na harfu.“

„Ale já neumím noty,“ odpově-
děl jsem plaše.

„To nevadí, chlape. V srdci 
máš hodně citu, a to je to, o čem 
vlastně celé blues je.“ Od toho 

dne se mi v mém životě stala har-
monika neoddělitelným druhem.

V té době jsem se přátelil s ně-
kolika afroamerickými studenty 
a skrze jednoho z nich jsem roz-
vinul zvláštní přátelství s jednou 
starší ženou, která byla blízkou 
společnicí Dr. Martina Luthera 
Kinga mladšího. Tato jemná žena 
silné vůle také věnovala svůj ži-
vot tomu, aby se stala čelní před-
stavitelkou boje za lidská práva. 
Jelikož jí bylo hodně přes čtyřicet 
a mně jen osmnáct, říkal jsem 
jí „matko“ a ona mně „synu“. 
Sdíleli jsme spolu svědomí zpy-
tující hovory o představách Dr. 
Kinga a o jeho zavraždění. Jako 
oddaná baptistka byla laskavá 
a vlídná, přesto však byla nebo-
jácně odhodlaná. V jednu chvíli 
organizovala pochod za lidská 
práva, který procházel Miami, 
a pozvala mě, ať se zúčastním. 
Tvář se jí rozzářila překvapením, 
když jsem se tam opravdu uká-
zal – bílý kluk v černém pochodu 
hluboko na Jihu. Hrdě mě ucho-

Potom mi to došlo. Martin Luther King mladší měl sen, pro který žil 
a zemřel, a tento jeho sen změnil svět.
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pila za ruku, abych kráčel spolu 
s ní vpředu.

Přihlížející byli konsternováni, 
když mě tam viděli. Když jsme 
kráčeli kolem, bílí rasisté nám 
vyhrožovali a vysmívali se. Když 
se policie dívala jiným směrem, 
házeli po nás kameny nebo láhve. 
Matka se usmívala, když viděla, 
jak víc než tři sta účastníků po-
chodu zpívá chorál Sama Cookea 

„Přijde změna,“ a „Jednou budem 
dál.“ Pochod vyvrcholil shromáž-
děním v parku. Zde se pocho-
dující usadili na rozkládací židle. 
Seděl jsem vedle své přítelkyně, 
dokud si nestoupla k mikrofonu 
pod kokosovou palmou. Praný-
řující nespravedlnost, které byl 
vystaven její lid, vyzývala poslu-
chače ke „vzpouře bez násilí“.

Její hlas hřímal přesvědče-
ním: „Násilí nás sníží k ubohým 
prostředkům našich pronásle-
dovatelů. Nesmíme mít strach, 
musíme stát při sobě a dožadovat 
se svých práv, beze zbraní a ohně, 
ale poctivě a s vírou ve všemoc-
ného Boha. Musíme se vyhnout 
všemu, kde zacítíme zápach ne-
snášenlivosti. Tváří v tvář našim 
utlačovatelům se nikdy nesmíme 
hrbit před pravdou.“ Oči se jí 
zalily slzami a přeskočil jí hlas, 
když opakovala po svém učiteli: 

„Toto je Amerika, země svobody. 
Nikdy nepřestaneme, dokud 
navždy nezlomíme tyto okovy 
otroctví a budeme moci zakřičet 
do nebes – Konečně svobodní, 
konečně svobodní! Reverend King 
měl sen. Zemřel pro svůj sen. My 
budeme žít pro jeho sen. Amen.“
Park naplnily ovace. Posadila se 
a zašeptala mi do ucha. „Líbilo se 
ti to, synu?“

S přesvědčením jsem přikývl.
Pak přistoupil mluvčí, který 

křičel pro revoluci. „Všechna na-

děje na nenásilné řešení skončila, 
když zastřelili reverenda Kinga!“ 
řekl hlasem plným rozhořčení 
a hněvu. „Bratři a sestry, probuď-
te se ze spánku. Musíme bojovat 
ohněm proti ohni. Svoboda 
tohoto národa byla získána 
válkou, ne mírem. Musíme 
přísahat, že vyhladíme naše 
bílé utiskovatele a vypálíme 
jejich města.“ Polovina davu 
křičela na jeho podporu, 
zatímco druhá vzdychala 
studem. Vlhký potem onen 
muž v záchvatu zuřivosti 
zamáchal pěstí. „Spikli 
se, aby nás navždy udrželi 
v zadních částech autobusů 
a jako vězně v ghettech.“ 
S očima hořícíma nenávistí 
namířil na mě prstem a za-
křičel: „Podívejte se, bratři 
a setry. Vidíte toho zákeřné-
ho bělocha? Dnes, v našem 
pochodu, kráčel nestydatě 
vpředu a nechal nás, černý 
lid, vzadu.“ Jeho stoupenci 
zuřivě zařvali.

Ten muž pokračoval a zto-
tožnil mě se symbolem vše-
ho, čím opovrhoval. Burácel dál 
a popouzel k pomstě a odplatě. 
Má přítelkyně se zvedla, aby mě 
bránila, ale její protest byl uml-
čen mužovým hněvem, protože 
on teď ovládal mikrofon a větši-
nu davu. Něžně mi sevřela ruku 
a vystrašeně zakroutila hlavou: 

„Synu, je mi to strašlivě líto. Já tě 
přivedla do čela průvodu a Bůh 
to ví. Důvěřoval jsi mi a teď jsi 
v ohrožení.“ Stiskla mi ruku 
a povzdechla si. „Měl bys teď ra-
ději jít. A kéž tě Bůh provází.“

Plížil sem se od stromu ke 
stromu ze shromáždění pryč. 
Má přítelkyně se pozorně dívala, 
připravená zakročit, pokud by to 
bylo potřeba. Byl jsem zaražený 

způsobem, jakým se tolik lidí, 
i když si toužebně přejí rovnost 
a spravedlnost, zaměřuje na roz-
dílnost až do bodu násilí. Když 
jsem opustil park, zhluboka 
jsem si oddechl úlevou. Přesto 

jsem si uvědomil, že můj obdiv 
k Dr. Kingovi a jeho stoupencům 
dnešním zážitkem vzrostl. Cítil 
jsem, že věrni svým ideálům, 
vytrvale bojují s útiskem uvnitř 
i vně. Když jsem sám kráčel pod 
fl oridským sluncem, vzpomněl 
jsem si pasáž, která mi osvětlila 
tento zážitek: Pokud člověk nemá 
ideál, pro který by byl ochoten 
zemřít, pak nemá nic skutečně 
smysluplného, proč by měl žít. Po-
tom mi to došlo. Martin Luther 
King mladší měl sen, pro který 
žil a zemřel, a tento jeho sen 
změnil svět. Není tato síla v kaž-
dém z nás, pokud jdeme za svým 
posláním?

konec 4. části ❧

Není tato síla v každém z nás, 
pokud jdeme za svým posláním?



Mrkvová polévka 
s pomerančovou 
kůrou
4 středně velké mrkve 
1 l vody
1 dl smetany
ghí
strouhaný zázvor, 
pomerančová kůra (šťáva) 
z chemicky neošetřeného 
pomeranče, sůl, čerstvá 
petrželka

V hrnci rozehřejeme 
trošku ghí a opražíme 
zázvor. Přidáme mrkev 
nakrájenou na malé 
kousky a vodu, vaříme. 
Po uvaření rozmixujeme, 
přidáme smetanu a znovu 
prohřejeme. Vmícháme 
nasekanou petrželku 
a pomerančovou 
kůru. Pokud použijete 
pomerančovou šťávu, 
přidejte trošku cukru, ať 
není polévka moc kyselá. 
Nakonec osolíme. Pro 
vylepšení také můžete 
přidat hrst nadrobeného 
panýru. 

Brokolicová polévka 
s mátou
1 brokolice
1 stonek řapíkatého celeru
1 l vody
1 dl smetany
sůl, pepř, čerstvá máta, 
muškátový oříšek, 
citrónová kůra z chemicky 
neošetřeného citrónu

Brokolici a řapíkatý celer 
nakrájíme na menší kous-
ky a uvaříme. Podle po-
třeby slijeme vodu, aby po 
rozmixování vznikla hustá 
polévka. Rozmixujeme. 
Přidáme smetanu a něko-
lik kuliček celého pepře 
a krátce prohřejeme. 
Ozdobíme nasekanou má-
tou, nebojte se jí dát hod-
ně, dodá polévce lahodnou 
chuť a krásně voní. 
Nakonec osolíme a přidá-
me špetku muškátového 
oříšku a citrónovou kůru.

Krémová  polévka 2 x jinakKrémová  polévka 2 x jinak

Oba tyto recepty jsou velice 
jednoduché, ale s originálním 
nápadem charakteristickým pro 
kuchyni Ivéšvary prabhua.

S láskou a oddaností 
obětujeme Krišnovi.

Recept poskytla 
Ánanda Kandiní déví dásí
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