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Haré Kršna drazí oddaní 
a příznivci vědomí Kršny,

máme tu opět jaro. Stromy kve-
tou, tráva se zelená, slunce začíná 
hřát a s tím přichází do myslí nás 
všech nová energie a čerstvá inspi-
race. Proto bych toho chtěla vyu-
žít a poprosit vás o pomoc. Celá 
naše redakce by byla moc šťastná 
a vděčná za jakýkoliv váš literární 
příspěvek v podobě příběhů, esejí, 
úvah, zážitků či básní. Pokud ně-

kde potajmu píšete něco „krišna-
vědomého“ a myslíte si, že to lze 
publikovat v našem časopise, ne-
styďte se a pošlete nám to. Pokud 
by byl váš ohlas velký a redakci 
by zasypaly desítky dopisů, mohli 
bychom v časopise vyhradit mís-
to pro stálou rubriku věnovanou 
vašim článkům. Uvidíme…

Těšíme se na vaše výtvory a pře-
jeme hodně duchovní inspirace.

Za redakci časopisu 
Divja Kišorí dd.
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Adžitánanda dás  seriál

Uctivý
Šríla Prabhupáda byl uctivý vůči 

všem živým bytostem, protože je 
viděl jako nedílnou součást Nej-
vyššího Pána Krišny, se kterým 
byl spojený poutem dokonalé lás-
ky. Na jeho četných kazatelských 
cestách ho obvykle v chrámech 
vítaly zástupy oddaných a hos-
tů. Na jedné takové 
návštěvě v newyor-
ském chrámu v roce 
1976 ladně kráčel 
středovou uličkou 
davem oddaných ve 
vstupní hale, kteří 
se mu hluboce kla-
něli, jak se to sluší 
při přijetí vzácného 
hosta. Jeden mladý 
chlapec, žák guru-
kuly, se při tom bez 
zlého úmyslu položil 
příliš daleko do uličky, takže je-
den vedle stojící oddaný ho zleh-
ka odstrčil, aby nepřekážel v cestě. 
Když Šríla Prabhupáda k chlapci 
došel, zastavil se, položil mu ruku 

na hlavu a láskyplně se na něj za-
hleděl, jakoby se chtěl ujistit, že 
se ta příhoda chlapce nedotkla. 
Tak při každém osobním setkání 
jednal Šríla Prabhupáda se všemi 
lidmi s největší úctou, otvíral tak 
jejich srdce a probouzel v nich je-
jich duchovní cítění. 

Stejně nakloněný všem
Čistý oddaný Krišny vnímá 

duchovní povahu všech bytostí, 
bez ohledu na jejich dočasnou 
hmotnou podobu. Vidí, že všech-

ny duše jsou ve svém čistém stavu 
kvalitativně rovnocenné, i když 
jejich jednotlivé duchovní identi-
ty jsou jedinečné. Navíc se je vždy 
snaží povznést na vyšší úroveň, 
a v tomto duchu s nimi jedná. Šrí-
la Prabhupáda dokonale ztělesňo-
val tuto jemnou vlastnost, a byl 
tedy ideálním zástupcem Pána 
Čaitanji a Pána Nitjanándy, kteří 
toužili zaplavit celý svět láskou ke 
Kršnovi. Byl neustále ponořený 
do rozdávání Jejich milosti všem 
a pokorně žádal své žáky, aby mu 
v jeho úsilí pomáhali. 

Jednoho večera v červenci roku 
1966, když Šríla Prabhupáda 
přednášel v krámku na Second 
Avenue v New Yorku, se dovnitř 
vpotácel starý opilec, dal do kou-
pelny dvě role toaletního papíru, 
na umyvadlo položil pár papíro-

vých ručníků, a opět 
se vypotácel ven. 
Protože se Šríla Prab-
hupáda nikdy necítil 
nad nikým nadřaze-
ný, tak ho výstřed-
ní chování starého 
muže nijak nevyved-
lo z míry, ale naopak 
ocenil jiskřičku od-
danosti, která v tom 
byla přítomná. „Jen 
se podívejte,“ řekl 
Prabhupáda, „ten 

člověk není normální, ale přesto 
ho napadlo: Hle, tady je něco dů-
ležitého. Rád bych tomu posloužil. 
Vidíte, jak samozřejmě se to děje. 
Je to naprosto přirozené.“

Nádherné transcendentální vlastnosti

Šríly Prabhupády
Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivédánta Svámí 
Prabhupáda, který úspěšně šířil poselství Pána 
Krišny po celém světě, nebyl pouhá obyčejná 
podmíněná duše, ovládaná krutými zákony 
hmotného světa. I když se sám považoval za 
zcela bezvýznamného, je při pečlivém studiu jeho 
života zřejmé, že dokonale ztělesňoval dvacet šest 
vlastností čistého oddaného Krišny, jak je popisuje 
Šrí Čaitanja-čaritámrita.
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Vástu Puruša
Je potřeba vysvětlit, kdo je to 

Vástu Puruša, jelikož pro něj, jak 
název napovídá, je tento obřad 
určený.V Matsja Puráně je uve-
den příběh, kdy při 
velké bitvě mezi dé-
monem Andhakou 
a mocným Šivou 
došlo ke zrození 
Vástua z kapky potu, 
jež stekla z čela Šrí 
Šivy. Na základě 
svého odříkání a ná-
sledného požehná-
ní od Šivy získal ve 
vesmírné hiearchii 
funkci poživatele 
obětí ve všech nově 
postavených obyd-
lích. Gaudíja Vaišna-
vové uctívají Vástua 
jako mahábhágavatu, 
vznešeného oddané-
ho Pána. 

Slovo „vástu“ se 
překládá ze sanskri-
tu jako „hmota ve 

svém prvotním potencionálním 
stavu“ a nebo jako „sídlo“. Toto 

„vástu“ je ovládané Vástu Purušou, 
o němž jsme již mluvili. Vástu Pu-
ruša je vládcem všech sídel a tento 
post mu propůjčuje Nejvyšší Pán. 

Proto je 
správné 
vykonat 
Vástu Púdžu při postavení domu, 
či chrámu, kdy se do domu zve 
spolu s Vástuem také Nejvyšší 
Pán například v podobě Božstev 
nebo obrázku. Rozumí se, že 
svrchovaným poživatelem všech 
obětí je Pán Krišna, nebo Višnu, 
který je považován za původního 
Vástua. 

Vástu Mandala
Při vykonávání obřadu se na 

určeném místě namaluje čtverco-
vý obrazec zvaný Vástu Mandala, 
představující jak vesmír, tak také 
tělo Vástu Puruši. Mandala je se-

stavena z šedesáti 
čtyř stejně velkých 
čtverců o čtyřech 
barvách. Při tomto 
počtu čtverců se na-
zývá Manduka Páda 
a používá se pro 
chrámy. Parama-
šajika Páda sestává 
z jedna a osmdesáti 
čtverců a používá se 
pro běžná obydlí. 

Vástu Púdža
Obřad začíná 

zpěvem příznivých 
hymnů a písní, roz-
hazováním semínek 
hořčice po celém 
místě a také recitací 
Svasti Váčany, bě-
hem níž se do všech 
světových směrů 

Věčná kultura duše
Samskáry aneb význam vaišnavských obřadů

Mezi obřady, které Šríla Prabhupáda naučil své žáky, 
patří také Vástu Púdža. Provádí se při příležitosti 
položení základního kamene při stavbě chrámu a také 
po jeho dostavení, když se provádí slavnostní instalace 
Božstev. S menšími odlišnostmi je tentýž obřad určený 
nejen pro chrámy, ale i pro obyčejné domy. 

Vástu Puruša je mahábhágavata, vznešený oddaný Pána

Dharmí dásseriál
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háží trošky Akšaty. Akšata je směs 
rýže a kurkumy a považuje se za 
příznivé a štěstí přinášející, když 
se rozhazuje, nebo jen někam po-
loží v nádobě. V Indii je vidět při 
některých slavnostních procesích, 
jak kněží nebo zbožné ženy háží 
tuto žlutou rýži spolu s květinami 
na cestu, po které se ubírá průvod 
s Božstvy nebo nějakou vzneše-
nou osobností. 

Vástu Púdža pokračuje oběto-
váním dvou koulí zvaných Ma-
šabhaktavali za učelem vylákání 
všeho nepříznivého ven z obydlí. 
Mašabhaktavali je vyrobená z pra-
žené rýže (burisonů), kurkumy, 
jogurtu, cizrnové mouky a urad 
dálu (luštěniny). Na Vástu Puruša 
Mandalu se rozestaví nádoby ze 
stříbra a mědi, ve kterých je voda 
a různé příznivé předměty. Do 
nich se pozve Nejvyšší Pán a Jeho 
společníci a následuje uctívání 
ohněm, květinami, jídlem a pod.. 
Nakonec je obětovaná sladká rýže 
(maháprasádam od Krišny) Vástu 
Purušovi. Je dobré si všimnout, že 
vaišnavové při uctívání kohoko-
liv, kdo není přímo Nejvyšší Pán, 
předkládají pouze jídlo, které 
bylo nejdříve obětováno Pánu. Je 

tomu tak proto, že všechny bytos-
ti, byť sebevznešenější, jsou vždy 
jen služebníci Pána a pro služeb-
níka je vhodné jíst až po svém 
pánovi. 

Po uctívání Vástu Mandaly ná-
sleduje ohňová oběť, během níž 
se recitují védské hymny Puruša 
Súkta – pro Nejvyššího Pána, Bhú 

Súkta – pro Matku Zemi Bhúdé-
ví a Šrí Súkta – pro bohyni Šrí, 
Lakšmídeví. 

Jestliže je celý obřad konaný při 
příležitosti položení základního 
kamene stavby chrámu, vkládá 
se devět cihel nebo stavebních 
kamenů do hluboké jámy. Tam je 
také vložené a uctívané zlaté Bož-

Vástu Mandala představuje vesmír a také tělo Vástu Puruši

Kusum Sarovar je stejně jako mnoho dalších staveb v Indii postaven podle zásad Vástu
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stvo Anantadévy, Božského hada. 
Toto Božstvo poté na tomto místě 
zůstává, aby na svých hlavách dr-
želo chrám Nejvyššího Pána. Dále 
se uctívá stříbrné božstvo Prithiví 

(podoba Matky Země) a vznešení 
společníci Nejvyššího Pána, včet-
ně obyvatel Vrndávany, jakými 
jsou například Šrídám, Subala, 
nebo Lalita, Višákha a další. 

V případě stavby obyčejného 
domu je celý obřad značně zjed-
nodušen a není zapotřebí ani 
Božstev Anantadévy a Prithiví 
a dalších velice nákladných ob-
řadních předmětů. Uctívá se Vas-
tu Mandala a také je provedena 
ohňová oběť. Podobně jako u ji-
ných obřadů nesmí chybět kírtan, 
rozdávání prasádam a krátká 
přednáška vztahující se k této 
události. 

Věda o Vastu je celým dalším 
tématem, týkající se védské ar-
chitektury, mající za účel vytvořit 
harmonický domov. Protože to 
je věda, mající ve vaišnavské kul-
tuře také své místo, můžeme se 
k tomuto tématu později vrátit. 

Další článek v příštím čísle časo-
pisu bude o instalaci Božstev, která 
obvykle následuje po Vástu Púdže. 
Tím se nám otevře další obsáhlé 
téma vaišnavské kultury, uctívání 
Božstev.

Božstva Šrí Bhúdéví, Pána Višnua a Šrí Lakšmídéví

Při Vástu Púdže se provádí ohňová oběť
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Drazí přátelé, 
máme teď pro vás něco oprav-

du výjimečného. Jistě jste již sly-
šeli o věku Kali, který teď probíhá 
a o jehož neblahém vlivu hovoří 
texty, jako je Šrímad-Bhágava-
tam. Nepochybuji o tom, že jste 
slyšeli příběh, ve kterém je 
vylíčen příchod věku Kali 
a všechny nepříjemnosti, 
které se s ním pojí. Ano, 
věk Kali je tu a s ním 
všeobecná degra-
dace, bezbožnost, 
hádky, rozepře, 
závist, chamtivost 
atd. My teď pro vás 
však máme úplně 
žhavé novinky 
o tom, jakou 
strategii Kali 
a jeho nohsle-
dové při napl-
ňování svých 
destruktivních 
cílů zvolili 
v současné 
takzvaně sofi s-
tikované době. 
Celkem nedáv-
no totiž na blí-
že neurčeném 
místě probě-
hl všeobecný 
sjezd Kaliho 
strany, kam se 
navzdory hro-
zícímu smrtel-
nému nebezpe-
čí a ohrožení života podařilo 
proniknout našim zpravodajům. 
A dokázali téměř nemožné – po-
řídili záznam Kaliho proslovu, ve 

kterém svým démonským sou-
věrcům vyjevil svůj tajný plán na 
to, jak ovládnout svět a odvést ho 
ještě dále na scestí, ještě dále od 
cesty seberealizace a duchovního 
života.

Tedy celé setkání 
proběhlo v nejvyšším 
utajení a naši zpravo-

dajové 
museli 
podstou-

pit ex-
trémní 

situace, 
aby se na něj 

dostali. Nebudu zacházet 
do podrobností, ale snad vám bude 
stačit tolik – oba stateční oddaní 
jsou v současné době už v pořád-
ku a poté, co se podrobí rekonva-

lescen-
ci 
a terapii 
pod do- hle-
dem odborníků našeho rehabili-
tačního střediska ve Vrindávanu 
se snad navrátí do našich řad.

A teď už přistupme k samotné-
mu záznamu, tak, jak jej slo-
vo od slova zaznamenali 

naši obětaví ko-
legové. Prosím 
vás o maximál-
ní soustředění 
a pozornost, tyto 
informace vám 
mohou zachrá-
nit váš duchovní 
život. Tedy Kali 
řekl. Cituji.

„Drazí přátelé, 
kamarádi, mu-

sím vám sdělit 
neradostné zprá-
vy. Nemůžeme 
lidem zabránit 

v modlitbách. Ne-
můžeme jim ani za-
bránit číst ty jejich 

svaté knihy, aby 
se nedozvěděli 
pravdu. Ne-
můžeme jim 
zabránit ve 
víře a ovládat 
je pak na zá-

kla- dě strachu. 
Nemůže- me bohužel ani 
všechny věřící pozabíjet. Prostě 
jim nemůžeme zabránit, aby roz-
víjeli svůj vztah s Bohem. Zkrátka 
to není možné, snažíme se o to 
již miliardy let. A jakmile obno-

Kaliho plán
Vrindávana Prija déví dásí úvaha
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ví svoje pouto s Bohem, nemáme 
nad nimi žádnou moc. Přemýšlel 
jsem, co se dá v této těžké situaci 
dělat a jestli přeci jen není něja-
ká možnost, jak je od toho jejich 
Boha odvést. A drazí přátelé, ano, 
přišel jsem na to…. Doba je nám 
nakloněna, poslouchejte tedy můj 
plán.

Když jim nemůžeme zabránit 
v tom, aby svůj čas věnovali Bohu, 
tak je tedy nechme, ať si vzdychají 
při těch svých modlitbách, spínají 
ruce a zdvihají oči k nebi, ať se jen 
naivně tetelí v domnění, že jsou 
v bezpečí a svobodní ve své víře. 

My totiž zaútočíme tam, kde to 
nečekají – vezmeme jim jejich čas, 
takže nebudou mít kdy rozvíjet 
svůj vztah k Bohu. Navrhuji toto 
a prosím vás všechny o obětavou 
spolupráci. Vkládám ve vás svou 
plnou důvěru:

Rozptylte je a odveďte jejich po-
zornost od Boha, aby si na Něho 
za celý den ani nevzpomněli a ne-
mohli s Ním udržovat spojení.

A jak?
Udržujte je v činnosti okolo po-

družných a zbytečných věcí a vy-
myslete bezpočet způsobů, jak 
zabavit jejich mysl, aby ji nemohli 
upřít na Nejvyššího. Pokoušejte je, 
ať nakupují zbytečnosti a ať utrá-
cejí, utrácejí, utrácejí a půjčují si 
stále víc a víc, až budou tak za-
dlužení, že je úzkost zcela pohltí 
a ovládne veškeré jejich myšlenky 
a budou muset pracovat a praco-
vat, aby zaplatili své dluhy. Nechte 
ženy dřít dlouhé hodiny a muže 
sedm dní v týdnu 10–12 hodin 
denně, aby měli peníze na svůj 
prázdný životní styl. Zabraňte 
jim v tom, aby trávili čas se svými 
dětmi. Jak se budou jejich rodiny 
rozpadat, brzy jim nezbude žád-
né útočiště a únik před tlakem 
jejich zaměstnání. Nabídněte jim 

povrchní dočasná útočiště v hříš-
ných činnostech, které otupí jejich 
smysly a umrtví jejich svědomí 
a touhu po věčnosti. Bombardujte 
jejich mysl nekonečnými podněty, 
takže nebudou schopni slyšet ten 
tenký hlas ve svém nitru. Nalákej-
te je, ať mají ve dne v noci puštěné 
rádio nebo magnetofon, televize 
nebo počítače, když jedou autem, 
když jedí, když pracují, když spí, 
ať jsou nepřetržitě vystaveni nej-
různějším světským zvukovým 
vibracím, které budou ještě více 
jitřit jejich mysli a zahlcovat jejich 
smysly novými a novými podně-
ty a informacemi z hmotné světa. 
Postupně otupí a nebudou schop-
ní rozlišit mezi dobrem a zlem 
a podstatným a nedůležitým a je-
jich mysl nadobro ztratí spojení 
s Bohem.

Všechny čekárny a stolky v ka-
várnách i dopravní prostředky 
zaplňte časopisy a novinami 
s další záplavou potravy pro mysl 
a smysly. Postavte kolem cest bill-
boardy, aby ani při řízení nenašli 
klid a jejich poštovní schránky 
zahlťte reklamními materiály, ka-
talogy, nabídkami a letáky, které 
je budou lákat kupovat věci, které 
nepotřebují.

Až budou lidé otupělí a ztratí 
schopnost rozlišovat, stanovte 
zvrácené hodnoty a modely a pro-
pagujte je všude, na stránkách ča-
sopisů, v televizi, v rádiu, umění, 
literatuře. Mužům nabídněte la-
cinou krásu, která je odvede od 
jejich rodin, a ženy zbavte cud-
nosti tím, že jim dáte falešný pocit 
svobody. Tím se ještě více naruší 
rodina, která udržovala posled-
ní zbytky odolnosti vůči našim 
snahám. Neustále je rozptylujte 
a popohánějte, ať se nezastaví 
a nezačnou přemýšlet nad svým 
životem. Děti učte zbytečnostem, 

které naplní jejich mysli a odvede 
je od smyslu života. I při rekreaci 
je nuťte k extrémům a nedovolte 
jim nalézt klid a odpočinek, aby 
se i z dovolené vraceli vyčerpaní. 
Ať jsou stále zaneprázdnění. 

A pokud se náhodou začnou 
scházet, aby se zabývali duchov-
ními otázkami, sveďte je, ať se 
baví o světských malichernostech 
a ztratí se v pomluvách a drbech, 
takže se pak rozejdou vysátí a se 
špatným svědomím. A pokud se 
rozhodnou uctívat Boha, ať za-
břednou do rituálů a povrchních 
pravidel, které jim zamlží skuteč-
ný cíl. Zaplňte jejich životy tolika 
dobrými důvody a cíly, že nebu-
dou mít čas ani sílu hledat pomoc 
u Boha. Brzy se budou spoléhat 
jen na sebe a obětují své zdraví, 
ideály i rodinu k naplnění těchto 
dobrých cílů. Povzbuzujte je v je-
jich cestě do pekel a dejte jim vše, 
nač si vzpomenou, jen aby mohli 
dosáhnout cíle, který je nadobro 
zotročí a odvede od Boha. Když 
nebudou mít čas ani myšlenky na 
svůj duchovní život, nebudou mít 
ani čas pokoušet se o Bohu říct 
druhým, aby u Něho hledali po-
moc a změnili svůj život.

Tak to je onen tajný plán. Naši 
zpravodajové nám sdělili, že 
všichni Kaliho spolupracovní-
ci přijali tento plán s nadšením 
a nemohli se dočkat, až dostanou 
přidělený svůj konkrétní úkol 
v tomto velkolepém projektu.

Drazí přátelé. Položme si teď 
palčivou otázku – byl Kali úspěš-
ný? Nestali jsme se náhodou sami 
obětí jeho zákeřných plánů? Od-
povězte si sami, do jaké míry je 
jeho strategie ve vašich životech 
účinná….

Upravila a přeložila Vrindávana 
Prija déví dásí
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Ilustrace: bhakta Martin Feifert



10 

Ghí je druh přečištěného más-
la, pocházející z oblasti indické-
ho subkontinentu, a je důležitý 
v Indické, egyptské i etiopské 
kuchyni. Je připravováno sla-
bým vařením nesoleného másla 
ve velkém hrnci do bodu, kdy se 
z něj vyvaří všechna voda, což se 
stane v následujících dvaceti až 
třiceti minutách (máslo obsahuje 
přibližně 20 % vody) a na povr-
chu a na dně se objeví usazenina 
z mléčné bílkoviny. To, co tímto 
způsobem z másla zbyde, je čistá 
zlatavá tekutina a pevné částečky 
na dně hrnce. To zlaté a tekuté je 
ghí. Takto připravené se potom za 
horka přecedí přes plátno do jiné 
nádoby z nerezu nebo varného 

skla. Oproti máslu může být ghí 
skladováno nejméně šest měsíců 
bez chlazení.

Ghí používají i kultury mimo 
Indii. Egypťané ho nazývají sam-
na baladi, což znamená egyptské 
ghí a je prakticky identické s in-
dickým jak v procesu výroby, tak 
v konečném výsledku. V Etiopii 
to je niter kibbeh, kde se připra-
vuje podobně, ale následkem 
přidaného koření během procesu 
výroby získá zřetelnou chuť. Ma-
rocké je v tomto ohledu ještě dál. 
Výsledkem kořeněného ghí, zrají-
cího v zemi po dobu měsíců nebo 
dokonce let, je produkt zvaný 
smen. V severovýchodní Brazílii 
je extrémně populární produkt, 

který je velice podobný, nazývaný 
manteiga-da-terra (máslo země).

Výživa a prospěšnost tě-
lesnému zdraví

Jako vyčištěné máslo je ghí slo-
žené téměř jen z nasycených tuků. 
Studie jeho vlivu na hlodavce pro-
kázala mechanismus, kterým ghí 
redukuje hladinu LDL cholestero-
lu. Protože má víc stabilní nasyce-
né vazby (postrádá dvojné vazby, 
jež jsou snadno poškoditelné pů-
sobením tepla), pravděpodobnost 
tvoření nebezpečných volných 
radikálů při vaření je minimální. 
Jeho krátké řetězce mastných ky-
selin jsou tělem také velmi lehce 
zpracovatelné. Navíc se v těle stává 
ghí přirozeným lapačem volných 
radikálů a tak ochraňuje buňky. 
Moderní věda říká, že ghí skrývá 
fenolické antioxidanty. Mnozí věří, 
že to zvyšuje léčivou kvalitu jídla. 
Ghí obsahuje kyselinu máselnou, 
mastnou kyselinu s protivirovými 
a protirakovinnými vlastnostmi 
a také vitamíny A, E, niacin a mi-
nerály – sodík, draslík, vápník, fos-
for, hořčík a železo.

Ajurvédská medicína
Ajurvédské texty popisují četné 

různorodé výhody užívání ghí 
pro tělo i mysl. Uveďme něko-
lik příkladů. Ghí je nedílná část 
ajurvédské bylinné praxe. Má 
schopnost vázat lipidy, rozpustné 
živiny a byliny k tomu, aby pro-

Ghí
A j u r v é d s k ý  e l i x í r  ž i v o t a

Ghí je sanskrtský termín pro přepuštěné máslo. 
Ale i když se z másla připravuje, má zcela jiné 
vlastnosti než obyčejné máslo. V Ajurvédě platí za 
elixír života, nebot´ má omlazující a regenerační 
účinky. Ghí posiluje látkovou výměnu a obranné 
síly organismu. Podle ajurvédských pozorování 
a vědeckých výzkumů snižuje také hladinu 
cholesterolu. Zároveň napomáhá detoxikaci, 
nebot´ váže jedy v těle, které jsou rozpustné 
v tuku, a odvádí je z těla ven. Ačkoliv na západě 
není stále moc známé, ve východních kulturách je 
používáno po tisíce let. Ajurvéda pohlíží na ghí jako 
na zásadní potravu pro zdravý vzhled, mentální 
rovnováhu, dobré trávení a to díky jeho léčivým 
omlazujícím vlastnostem. Zároveň je považováno 
za nejlepší produkt pro přípravu olejnatých jídel. Je 
zásadní složkou v indické kuchyni, mnohem více 
než v západní kuchyni máslo nebo margarín.

Bhakta Robert HoffmanAjurvéda
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nikly buněčnými membránami 
těla. Tak je zachována vysoká po-
tence bylin, jejichž aktivní složky 
jsou takto při přenosu do buněk 
chráněny. Touto cestou získá tělo 
z léčby největší prospěch.

Trávení: Ghí pomáhá vyvažo-
vat nadbytek žaludečních kyselin 
a pomáhá udržovat a upravovat 
vnitřní prostředí žaludku.

Mírné popáleniny: Stejně jako 
aloe, použitím ghí předejdeme 
puchýřům a zjizvením, pokud je 
včas aplikováno na kůži, přičemž 
hojivé vlastnosti ghí se zvyšují 
délkou skladování.

Mysl: Ghí podporuje všechny 
tři aspekty činnosti mysli: učení 
se, paměť a vzpomínání.

Plodnost: Zvyšuje kvalitu sper-
matu a vajíčka pro zdravější plod.

Rovnováha: Správně užívá-
no je tzv.tridóšik, vyrovnává tzv. 
Dóši v těle – Vátu (dóša ovlivňují-
cí pohyblivost těla i mysl) a Pittu 
(ta kontroluje teplo a metabolis-

mus), a je přijatelný pro 
Kaphu, ve zdrženlivosti. 
Ghí neobsahuje sůl ani 
laktózu a tak je přínos-
ný pro ty, kdo nemůžou 
jíst mléčné výrobky. 
Ghí má přibližně 14 
gramů tuku na polév-
kovou lžíci. Ghí aktivu-
je zažívací procesy a to 
pomáhá zlepšit přijí-
mání potravy. Posiluje 
mozek a nervovou sou-
stavu a zlepšuje paměť. 
Podporuje činnost tká-
ní a fl exibilitu těla. Ghí 
je nepostradatelnou 
výživou pro plíce, srd-
ce a kůži. Je základem 
všech ajurvédských 
léků na kožní choroby. 
V případě suché nebo 
popálené kůže či rtů 

je čisté ghí nejúčinnějším lékem. 
Pro jiné druhy kožních chorob se 
do ghí přidávají 
různé byliny dle 
potřeby.

Pro miminka 
je ghí nejlepší 
pleťovou výži-
vou a tonikem. 
Při přípravě léči-
vých obkladů se 
ghí maže na listy, 
které se zahřívají 
a poté se přiklá-
dají na postižená 
místa. Ghí je také 
součástí mno-
ha léků jako je 
čavanpráš nebo 
brahmars aien , 
kde působí jako 
tonikum lidské-
ho těla. V přípa-
dě onemocnění 
některých or-
gánů se míchají 

s ghí různé minerály ve formě 
prášku, aby je tělo mohlo dobře 
strávit. Na uvolnění bolestí ucha 
se ghí maže dovnitř a do jeho 
okolí. Maminky by měly pro své 
děti připravovat výživnou směs 
medu, ghí a kandovaného cukru. 
Při silné únavě se doporučuje ma-
sáž s ghí nebo jeho konzumace. 
Ghí se také používá k dosažení 
krásnější a zářivější pleti. Nane-
seme tenkou vrstvu na pokožku, 
necháme chvíli působit a potom 
jemně vmasírujeme. V Ajurvé-
dě je velice ceněné staré ghí. Ghí 
starší deseti let se nazývá purána 
ghí a je velmi účinné při léčbě plic-
ních a srdečních chorob. Součas-
ně je to silné tonikum pro celý or-
ganizmus. Dále je také vynikající 
při chronických bolestech kloubů. 
Sto let staré ghí je velikou vzác-
ností, přesto se dá ještě výjimečně 
sehnat. Takové ghí je pak vskut-
ku zázračným lékem pro nervové 

Ghí zvyšuje účinnost bylin
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choroby, neurologické problémy, 
ostrou bolest hlavy, astma, revma, 
bolesti a tuhnutí kloubů, ostré 
pálení kůže na rukách a nohou 

a na nemoci očí. Toto sto let staré 
ghí vypadá jako zem a na dotek je 
suché. Před použitím se musí nej-
méně stokrát proprat ve vodě, aby 
se zvýšily jeho účinky. Ghí starší 
více než sto let se nazývá mahá 
ghí (velké ghí) a je to velice účin-
ný lék k výše zmíněnému vy-
rovnávání dóš a léčení 
nemocí, vzniklých 
touto nerov-
nováhou.

Kuchyně
Ghí je základ 

indického vaření jako 
olivový olej v italské ku-
chyni. Je také užívaný nejlepšími 
francouzskými kuchaři. Má vel-
mi vysoký bod zápalnosti, a proto 
nekouří během vaření. To se dob-
ře pojí se širokou škálou koření, 

a poskytuje vynikající vůni a oře-
chovou chuť. Žádný olej na vaření 
se nemůže rovnat ghí pro jeho 
příjemnou příchuť a schopnost 

trávení. Můžeme ho použít všude 
tam, kde ostatní tuky – tedy k pe-
čení, smažení, dušení zeleniny, 
zjemnění pokrmů, nebo jako pří-
sadu do různých sladkých mouč-
níků. Potírají se jím čapáty i jiné 
indické placky. Sladkosti z ghí 

dlouho vydrží, jsou dobře stravi-
telné a přinášejí mnoho energie.

Máslo je obvykle balené ve fólii, 
pro ochranu před světlem, vstře-

báním chutě, ztrátou vlhkosti 
a barvy. Máslo může být uložené 
ve svém originálním balení v led-
ničce po 2 až 3 měsíce. Může se 

také nechat zmrazit, ale začíná 
pak ztrácet některé z jeho chutí 
po asi 6 měsících. Ghí je tradič-
ně udržované mnoho měsíců bez 
chlazení. Vydrží téměř neomeze-
ně dlouhou dobu bez jakýchkoliv 
konzervačních látek. 

Máslo nakonec zežlukne, je-li 
skladováno při pokojové teplo-

tě, ghí nikoli. Je to vlhkost 
v másle, která pod-

poruje rozklad. 
Pokud je tedy 

ghí prosté 
v l h k o s t i , 

nemá žádný takový 
problém. Pouze tak si udrží svou 
originální čerstvost a chuť. Mimo 
jiné je to tedy i praktický způsob 
jak uchovat máslo.

|| Sahasraviryam Vidhibhighrutam karmasahasrakrut || (Astanga sangrah) 
Potenciál ghí je obrovský a má tisíce využití, je-li s ním nakládáno správně.
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Náboženství
Ghí bylo a dodnes je používá-

no při vykonávání védských obětí, 
existuje i védský chvalozpěv na 
ghí. Je též používáno při obřa-
dech Árati a je hlavním palivem 
árati lampiček, které používají 
hinduisté. Je používáno při svat-
bách, pohřbech i při koupání 
božstev během uctívání. V Indii 

se provádí při příležitosti naroze-
ní dítěte jeden obřad, při němž se 
dítěti podává lžíce ghí s medem. 
V jiných obřadech je ghí nabízeno 
spolu s dalšími čtyřmi substance-
mi: cukrem, mlékem, jogurtem 
a medem, což se nazývá Panča-
mrit. Pro svoji čistotu a esenciální 
podstatu je považováno celkově 
za příznivý element. Podle citátu 
Bhíšmy v Mahábháratě je ghí sku-
tečným kořenem oběti.

Existuje citát z Véd: „Až bude 
vzduch tak štiplavý, že se lidé 
a zvěř budou dusit, až bude voda 
tak kalná a nezdravá, že budou 
ryby hynout, vezmi měděnou 
pyramidu a spaluj v ní sušený 

kravský trus, ghí a hrstku rýže za 
zpěvu mantry.“ 

Osobní zkušenost
Před dvěma lety mého starého 

přítele postihla choroba. Nepřá-
telské bakterie mu začaly napa-
dat svalovou tkáň a tělo nebylo 
schopné ji znovu obnovit. Tělo se 
začalo pomalu rozkládat. Lékaři 

mu dávali několik měsíců předem 
prohraného boje s nemocí. V té 
době také, toužíce po duchovním 
rozměru ve svém životě, oslovil 
duchovního mistra. Ten však zá-
roveň shledal zdravotní stav svého 
žáka za léčitelný a zprostředkoval 
mu léčbu u ajurvédského lékaře 
v Indii. Můj přítel tam podstoupil 
několikaměsíční terapii, jejímž 
základem bylo pití ghí a dalších 
příznivých substancí. Vypil ho 
denně tolik, že ho časem začal 
vylučovat z těla kožními póry. 
Zároveň studoval duchovní vědy 
a od svého duchovního učitele 
přijal zasvěcení. Nakonec se zcela 
uzdravil. Poprvé od jeho odjezdu 
do Indie jsem ho potkal asi týden 
před psaním tohoto článku. Ne-
vím, jak by to komentovali lékaři, 
ale na mě zapůsobil jako znovu-
zrozený člověk. 

Bráhmani používají ghí při ohňových obětech

Při obřadu Agnihótra se do ohně obětuje ghí, rýže a kravský trus
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Šrí Vrindávan dás Thákur

Jeden velice zbožný potul-
ný bráhmana se v rámci svých 
poutních cest po svatých mís-
tech dostal vlivem prozřetelnosti 
až do domu Džaganátha Mišry 
v Navadvípu. Tento velice šťastli-
vý bráhmana uctíval Nejvyššího 
Pána šestislabičnou Gopál man-
trou a vše, co jedl, nejdříve obě-
toval svému božstvu Bála Gopála. 
Také nosil na krku Šalagram-šilu 
( Nejvyšší Pán v podobě kamene 
z posvátné řeky Kali Gandakí). 
Neustále zpíval Kršnova svatá 
jména a vnitřně vychutnával ex-
tatickou lásku ke Góvindovi. 

 Když Džaganáth Mišra spat-
řil tohoto zářícího bráhmanu, 
uctivě povstal a poklonil se mu. 
Přijal bráhmanu do svého domu 
jako vzácného 
hosta. Osobně mu 
omyl nohy a nabí-
dl vhodné místo 
k sezení. Poté se 
ho zeptal: „Odkud 
přicházíš, kde je 
místo tvého stálé-
ho pobytu?“

 Bráhmana odpo-
věděl, že je jen po-
tulným mnichem, 
a že jde tam, kam 
ho zavede jeho 
nestálá mysl. Se 
sepjatýma rukama 
Džaganáth Mišra 
řekl: „Tvé cestování 
je zajisté prospěšné pro celý svět. 
A dnes jsem tím požehnaným já. 
Řekni si prosím o vše, co potře-

buješ, abys mohl uvařit bhogu 
pro svá Božstva. Bráhmana od-
pověděl, že se spokojí s čímkoliv, 
co je snadno dostupné. Džaganá-
th Mišra se svou ženou Šačí deví 
tedy přinesli všemožné chutné in-
gredience, pěkně vyčistili kuchyň 
a připravili vše k vaření. 

 Bráhmana, spokojený s jejich 
úsilím, uvařil bhogu a poté use-
dl, aby ji obětoval Kršnovi. Šrí 
Šačínandana (malý syn matky 
Šačí – Pán Gouranga), Naddu-
še v srdcích všech živých bytostí, 
se tehdy rozhodl, že dá bráhma-
novi svůj daršan. Okamžitě jak 
bráhmana začal meditovat, Šrí 
Gourasundara před něj předstou-
pil. Pán byl nahý a všechny jeho 
končetiny byly celé pokryté pra-

chem. Měl načervenalé oči a jeho 
ruce a nohy byly překrásné. Pán 
se usmál a vzal si hrst obětované 

rýže. Tak jedl rýži, zatímco ho 
bráhmana nevěřícně pozoroval. 
Bráhmana začal křičet: „Ó běda, 
běda! Toto nezbedné dítě ukradlo 
Kršnovu rýži.“ Džaganáth Mišra 
tam přiběhl a viděl malého Gou-
rasundaru jak se usmívá a má pl-
nou pusu rýže. Rozzlobený otec se 
k němu rozběhl, aby ho potrestal. 
Avšak bráhmana ho zastavil a vy-
světlil mu: „Ó Mišro, měl by ses 

chovat jako Árja. Jaký 
je užitek z potrestání 
nevědomého chlapce. 
Pouze ten, kdo doká-
že rozlišit mezi tím co 
je správné a co špat-
né, může být potres-
tán. Proto ti zakazuji, 
abys trestal tohoto 
chlapce.“

 Nešťastný Džaga-
náth Mišra se posadil 
a se sklopenou hla-
vou lamentoval, ne-
schopen ani promlu-
vit slovo. Bráhmana 
ho utišoval, aby se 
nermoutil. A že se 

rád spokojí s jakýmkoliv ovocem 
či kořenovou zeleninou, která je 
v domě dostupná. Na to Džaga-

Šrí Gauranga 
Kathámrita

Božstva Džaganátha Mišry a Šačí Déví maty s malým Nimájem

Krišna-kathá
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náth Mišra odpověděl: „Jestli mě 
alespoň trochu považuješ za své-
ho služebníka, tak prosím uvař 
znovu. Já zařídím vše potřebné. 
Všechny potřebné suroviny máme 
v domě. Jen prosím znovu uvař. 
Jen tak se budu cítit spokojený.“ 
Bráhmana tedy souhlasil, že uvaří 
znovu. Každý v domě byl šťastný, 
když slyšel bráhmanovo rozhod-
nutí. Vše tedy rychle připravili 
a jelikož usoudili, že toto dítě je 
velice neklidné povahy a mohlo 
by zkazit obětování zno-
vu, raději ho odvedli do 
vedlejšího domu. 

 Všechny ženy potom 
promlouvaly k Nimájo-
vi: „Poslouchej Nimá-
ji, neměl bys takto jíst 
bráhmanovu rýži.“ Pán 
se jen usmál a odpo-
věděl: „Co jsem udělal 
špatně? Vždyť ten bráh-
mana mě volal.“ Na to 
ženy odpověděly: „Ó 
ty jeden malý lháři, co 
teď budeš dělat, když 
jsi ztratil svou kastu? 
Kdo ví, co je ten bráh-
mana zač? Jaká je jeho 
kasta? Odkud pochází? 
Teď, když jsi snědl jeho 
rýži, jak udržíš svou kas-
tu?“ Nimáj se jen usmál 
a promluvil: „Jsem pa-
sáček krav a jsem zvyklý 
jíst rýži od bráhmanů. Jak může 
pasáček krav ztratit kastu, tím, že 
jí rýži od bráhmanů?“ Takto, mlu-
více klamně, Pán vyjevil Svou sku-
tečnou totožnost, ale vlivem Jeho 
Máji, nebyl nikdo schopný ho po-
chopit. Všichni se jen zasmáli jeho 
vysvětlení a nebrali jej vůbec váž-
ně. Každý, kdo měl Pána alespoň 
na chvilku na svém klíně, se utápěl 
v oceánu blaženosti. 

Mezitím bráhmana znovu 
dokončil své vaření a usadil se, 
aby jídlo obětoval Pánu Kršnovi. 
V meditaci volal k jídlu Bála Go-
pála a Pán Gourasundara, Nad-
duše, to okamžitě zjistil. Zatímco 
všechny přítomné uvrhl do iluze, 
s úsměvem na tváři tajně proklou-
zl k bráhmanovi a začal jíst rýži, 
kterou bráhmana obětoval. „Ó 
běda, už zase. Už zase jí Kršnovu 
rýži. Už zase zničil mé obětování“, 
křičel bráhmana. Nimáj snědl rýži 

a rychle utekl. Rozzuřený Džaga-
náth Mišra vstal, sebral první hůl 
kterou viděl, a utíkal za Pánem 
aby ho potrestal. Pán ze strachu 
utekl do jiného pokoje, ale Jeho 
rozzlobený otec mu byl v patách. 
Džaganáth Mišra křičel: 

„Jen počkej, až tě doženu. Já ti 
dám co proto. I přesto, že jsem 
Árja, považuješ mě za hlupáka. 
Proč zrovna můj syn je takový 
velký zloděj?“ Každý se ho sna-

žil uklidnit, ale Džaganáth Mišra 
byl příliš rozzlobený a jen odsekl: 

„Nevšímejte si mě. Můj syn dnes 
zaslouží výprask a také ho do-
stane!“ Ženy přesto naléhaly: „Ó 
Mišro, víme, že jsi svou přiroze-
ností velice velkodušný a milosti-
vý. Není proto příliš rozumné bít 
malé dítě, které ještě nemá rozum 
z toho, co provedlo. I když takové 
dítě dostane výprask, stejně není 
schopné se poučit. Všechny děti 
jsou přirozeně neposedné a zlobi-

vé.“ Poté ten bráhmana 
chytil Džaganátha Mi-
šru za ruce a promluvil 
k němu: „Ó Mišro, pro-
sím poslouchej. Toto 
dítě neudělalo žádnou 
chybu. Cokoliv se má 
stát, se stane. Dnes Kr-
šna jednoduše nechtěl, 
abych jedl rýži. To je má 
realizace.“ Džaganáth 
Mišra byl velice nešťast-
ný z činů svého malého 
syna a jen lamentoval. 

 V tom vstoupil pře-
krásný a mocný Višva-
rúpa (starší bratr Pána 
Gourangy), jehož krása 
a sladkost nemá obdoby. 
Bráhmanská šňůra vyse-
la přes jeho rameno. Je 
zdrojem záře Brahmanu, 
a přestože se zjevil v jiné 
podobě, neliší se od Pána 

Nitjánandy. Jeho znalost písem 
nezná mezí, a proto byl vždy za-
městnán v kázání o oddané služ-
bě Nejvyššímu Pánu Šrí Kršnovi. 
Bráhmana, užaslý Jeho krásou, se 
zeptal: „Čí je to syn?“ „Višvarúpa 
je synem Džaganátha Mišry“, od-
pověděli přítomní. Bráhmana byl 
velice šťastný a objal Višvarúpu, 
který mu nabídl své poklony. Poté 
Višvarúpa promluvil, což působi-
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lo jako lék na zasmušilost všech, 
kteří byli v domě. 

 Višvarúpa řekl: „Máme veliké 
štěstí, že máme takového vzneše-
ného hosta. Avšak jak nepříznivé 
je, že se musíš postit. Pouhým po-
hledem na tebe se stávám velice 
radostným, avšak když slyším, co 
se přihodilo a díky čemuž se ty 
jako náš host musíš postit, můj 
smutek nezná mezí. Bráhmana 
odpověděl: „Nebuď smutný pro-
sím. Vezmu si nějaké ovoce či 
kořínky. Obvykle žiju v lese. Kde 
bych v lese získal rýži? Jsem zvyk-
lý jíst jen ovoce a kořínky. Navíc 
pouhým setkáním s tebou se cí-
tím tak spokojený, jako bych sně-
dl milióny lahodných jídel. Jen 
prosím běž a přines nějaké ovoce 
či kořínky, nebo jakékoliv pra-
sádam, které je v domě dostup-
né.“ Na to Višvarúpa odpověděl: 

„Stydím se mluvit, ale vím , že jsi 
oceánem milosti. Pro svaté osoby 
je přirozené soucítit s neštěstím 
jiných a vždy se je snaží udělat 
šťastnými. Jestli to tedy není pří-
liš velký požadavek, uvař prosím 
pro Kršnu znovu. Tak se mé ro-
dině vrátí štěstí.“ Bráhmana však 
odpověděl: „Již dvakrát jsem vařil 
a přesto mi Kršna nedovolil jíst. 
Z toho chápu, že Kršna nechce, 

abych dnes jedl rýži. A pokud 
Kršna nedá svolení, k čemu je po-
tom naše úsilí? A navíc už je sko-
ro půlnoc. Je vůbec vhodné vařit 
v tuto dobu? Nezatěžujte se tedy 
dalšími aranžmány okolo vaření. 
Mě postačí jen trocha ovoce a ko-
řínků.“ Višvarúpa padl k bráhma-
novým nohám a prosil: „Neuděláš 
žádnou chybu, když znovu uva-
říš. Naopak, každý bude šťastný.“ 
Ostatní souhlasně přikyvovali. 
Okouzlen Višvarúpou, bráhmana 
nakonec souhlasil, že uvaří ještě 
jednou. Oddaní radostně vykři-
kovali jména Pána Hariho: „Hari, 
Hari!“ a rychle vyčistili kuchyň 
a připravili znovu vše nezbytné 
k vaření. Když bráhmana začal 
vařit, odvedli malého Nimáje 
(Pána Gourangu) do vedlejšího 
pokoje. Džaganáth Mišra si sedl 
před dveře, které pro jistotu také 
zamknul, aby se Nimáj nemohl 

dostat ven v žádném případě. Je-
likož bylo již velice pozdě, každý 
předpokládal, že Nimáj jednodu-
še usne a již nebude tropit žádné 
nezbednosti. 

 Během toho co hlídali dveře, 
bráhmana rychle dovařil, připra-
vil vše k obětování, usedl k medi-
taci a obětoval jídlo Pánu Kršnovi. 
Šrí Šačínandana, Nadduše v srd-
cích všech, o všem věděl, a jelikož 
se již dříve rozhodl dát bráhma-
novi Svůj daršan, na Jeho pokyn 
Nidrádéví, bohyně spánku, uvrh-
la všechny do hlubokého spánku. 
Poté přišel Šačínandana do míst-
nosti, kde bráhmana obětoval. 
Jak ho bráhmana spatřil, začal 
okamžitě křičet: „Ó běda běda!“, 
ale díky hlubokému spánku ho 
nikdo neslyšel. Pán řekl: „Ó bráh-
mano, jsi zajisté velice šlechetný. 
Ale když mě voláš, proč se potom 
zlobíš, když vyslyším tvé modlit-

Nimáj se usmál a promluvil: „Já jsem pasáček krav...“

Nimáj diskutuje filozofii na břehu 
řeky Gangy
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by a přijdu? Zpíváš mou mantru 
a zveš mne, a díky tvé oddanos-
ti nemohu než přijít a přijmout 
tvé obětiny. Vždy jsi toužil mě 
vidět, tak tady jsem.“ V tu chvíli 
Pán projevil úžasnou osmirukou 
podobu. Ve čtyřech rukách držel 
lasturu, čakru, kyj a lotos. V jed-
né ruce držel nádobu s máslem, 
které jedl druhou rukou. A ve 
dvou dalších rukách dr-
žel Svou fl étnu. Na jeho 
hrudi byl znak Šrívatsa, 
drahokam Kaustubha 
a zdobený náhrdelník. 
Všechny Jeho končetiny 
byli plné zlatých ozdob 
posázených drahokamy. 
Hlavu měl ozdobenou 
girlandou ze semínek 
gundža a pavím pe-
rem. Jeho měsíci po-
dobný obličej byl ještě 
zkrášlen červenými rty 
a nádherným úsměvem. 
Girlanda z lesních kvě-
tů (vajdžajantí) a náuš-
nice ve tvaru žraloka se 
pohupovaly sem a tam. 
Jeho lotosové nohy 
byly zdobeny zlatými 
nákotníčky a všechna 
temnota byla zničena 
září z nehtů na Jeho 
překrásných chodi-
dlech. Bráhmana také viděl celý 
Vrindávan, plný stromů kadamba 
a zpívajících ptáků. Viděl pasáčky 
a gópí a také vše ostatní, o čem 
meditoval při zpívání své mantry. 
Poté v duchovní extázi několikrát 
upadl do bezvědomí a znovu se 
probral. Všech osm příznaků ex-
tatické lásky bylo vidět na jeho těle 
(pocení, pláč, atd.). Poté se chytil 
Pánových lotosových nohou a za-
čal hlasitě plakat. Vidíce bráhma-
novu pokoru, Šrí Gourasundara 
se usmál a oslovil ho: „Poslouchej, 

Ó bráhmano. Jsi mým oddaným 
již po mnoho životů a vždy mě 
toužíš vidět osobně. Proto jsem se 
ti nyní takto vyjevil. V minulém 
životě jsi také dostal Můj daršan 
v domě Nandy Maharádže v Gó-
kule. Nepamatuješ se již na to? 
Také jsi cestoval po poutních mís-
tech a vlivem prozřetelnosti jsi se 
jednoho dne stal hostem v domě 

Nandy Maharádže. Tenkrát jsi mi 
obětoval rýži stejně jako dnes a Já, 
poté co jsem ji snědl, jsem ti vy-
jevil stejnou podobu jakou vidíš 
nyní. Takto jsem ti vyjevil důvěr-
ná témata, o kterých nesmíš niko-
mu za žádných okolností říct. Do 
té doby co setrvám v této inkar-
naci, nesmíš nikomu říci o tom, 
co jsi viděl a slyšel, jinak ukončím 
tvůj pobyt v tomto světě. Sestou-
pil jsem, abych započal sankírta-
nové hnutí a kázal proces zpívání 
Hare Kršna mahámantry po ce-

lém světě. Budu volně rozdávat 
lásku a oddanost, po které touží 
i pán Brahmá a ostatní polobozi. 
Pokud zůstaneš zde v Navadvípu, 
uvidíš spoustu úžasných zábav.“ 
Poté se Pán Gourasundara vrátil 
do svého pokoje. 

 Bráhmanovo tělo bylo napl-
něno extází. Začal si potírat celé 
tělo rýží, a když jí jedl, tak plakal. 

Pak začal tancovat a zpí-
vat, smál se a opakovaně 
vykřikoval: „Džaj Bála-
Gopál!“ Jak křičel, všich-
ni se probudili, a tak se 
uklidnil a šel si umýt ruce. 
Když všichni viděli, že se 
bráhmana pěkně najedl 
bez žádných potíží, byli 
velice spokojení. Bráh-
mana zprvu přemýšlel, 
jestli by neměl povědět 
všem přítomným o tom, 
co právě zažil, ale jelikož 
nechtěl porušit Pánovo 
nařízení, neřekl o tom 
nakonec nikomu. Nic-
méně již zůstal celý život 
v Navadvípu a když cho-
dil žebrat o jídlo, nikdy 
neopomenul navštívit 
dům Pána Gourangy. 

 Každý, kdo naslouchá 
těmto úžasným námětům 
Pánových zábav, které 

jsou neznámé dokonce i Védám, 
zajisté dosáhne lotosových nohou 
Kršny. 

Karuna Avatár Šrí Gouranga 
Maháprabhu Kí Džaj!

Převyprávěno na základě Šrí 
Čaitanja Bhágavaty, sepsané Šrí 
Vrindávan dás Th ákurem

Přeložil Líla Purušótama dás
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Aúúúúú!

Můj zubař asi očekával smyslu-
plnější výměnu, třeba jednoduché 
žerty nebo přátelskou konverzaci. 
Konec konců mě poměrně dlou-
ho neviděl. Ale byl jsem tam kvů-
li vážnějším záležitostem, stejně 
jako on. Žádný čas na lehké ře-
čičky.

„Tak se podívejme,“ řekl, když 
prozkoumal mou pusu, jako 
kdyby hledal zlato. „Potřebujete 
několik plomb. Hmm. Pro jistotu 
také odstranit zubní nerv, a urči-

tě můstek právě tady vzadu.“ To 
bylo přesně to místo, kvůli kte-
rému jsem předtím zaúpěl své 

„áúúúúú“. I jen jednou rýpnout 
do toho bodu bylo příliš. „Ale no 
tak,“ začal jsem. „Myšlenka na 
všechny ty zákroky je deprimující 

– bude to stát hodně peněz a taky 
to pravděpodobně bude bolet.“ 

„Neříkám vám to, abych vás přivá-
děl do deprese,“ řekl a potřásl hla-
vou. „To není má motivace. Toto 
jsou fakta. Vaše zuby potřebují 
ošetření a potřebují ho hned.“

Připomnělo mi to rozhovor, 
který jsem vedl o den dříve na 
nedělní hostině v brooklynském 
chrámu hnutí Hare Krišna. Jed-
né nově příchozí osobě jsem vy-
světloval některé základní věci 
z fi lozofi e vědomí Krišny a říkal 
jsem jí, že svět je místem utrpe-
ní, v němž dochází k opakované-
mu rození a umírání. Připomněl 
jsem jí, že všichni procházíme 
zrozením, smrtí, stářím a nemo-
cemi, a všichni strádáme vlivem 
trojího utrpení: takového, jež je 
způsobeno naším vlastním tělem 
a myslí, těly a myslemi druhých 
a přírodními pohromami. „Proč 
jste tak negativní?“ zeptala se. 
Její reakce mě trochu překvapila 
a vysvětlil jsem jí, že tato negativ-
ní fi lozofi e je na počátku vědomí 
Krišny pouze výchozím bodem. 
S jejím použitím coby základů 

– že hmotný svět může být oškli-
vým místem – pokračuje vědomí 
Krišny ve vysvětlení toho, jakým 
způsobem můžeme být skutečně 
blaženými, nejen v nějaké naděj-
né budoucnosti, ale také již bě-
hem svého života, teď a tady.

Avšak ve té chvíli, kdy jsem se-
děl v křesle svého zubaře, jsem se 
ozval stejně, jako ona mladá žena. 
Můj zubař mi jen sdělil fakta a vy-
světlil mi, v jakém stádiu rozkla-
du se nacházejí má ústa. Přesto 
jsem nicméně považoval za nutné 
bouřit se a trvat na tom, že je pří-

Kyselé hrozny a vinná 
réva védského poznání

Satjarádža Dásúvaha
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liš negativní. Podobně, když jsem 
zmínil zjevné pravdy o životě ve 
stále upadajícím hmotném svě-
tě, potřebovala má nová známá 
v chrámu reagovat takovým způ-
sobem, jako kdybych překrucoval 
fakta jen kvůli tomu, abych jí de-
primoval.

Optimisté, pesimisté 
a realisté

Lidé obvykle spadají do jedné 
ze dvou kategorií: optimistů a pe-
simistů. Chápou život jako v zása-
dě šťastný, nebo bezútěšný. Opti-
misté vidí hrnek napůl plný, avšak 
pesimisté zpola prázdný. Tyto dva 
druhy lidí se dívají na stejný jev 
odlišně. Kam patří oddaní Kriš-
ny? Jsou to pesimisté?

Nikoli, nejsou. Pravda, uvědo-
mují si utrpení hmotné existence, 
tomu se však říká poznaní v kva-
litě dobra. Oproti tomu poznání 
v kvalitě nevědomosti je omezeno 
zapomnětlivostí – slepotou vůči 
bolesti a strádání, které je velmi 
skutečnou složkou hmotného 
světa. Jinými slovy má vědomí 
Krišny mnoho co říci o temnější 
stránce života, o rizicích uvíznu-
tí v dočasném hmotném těle. Na 
první pohled se proto vědomí 
Krišny může jevit jako pesimis-
tické. Hlubší prozkoumání však 
odhalí, že zcela transcenduje ob-
vyklou dualitu optimismu a pe-
simismu. Spíše je tím, co bych 
nazval „realismem“, či ještě lépe, 

„duchovním realismem“. Přesněji 
řečeno, je objektivní. Je tomu tak 
proto, že není plodem obvyklých 
podmíněných reakcí, pozitivních 
nebo negativních, ale místo toho 
je duchovním vědomím, jež nám 
bylo odkázáno světci a mudr-

ci minulosti. Vědomí Krišny je 
vskutku drahocenným klenotem, 
který původně vyjevil Samotný 
Bůh, a poté bylo předáváno sebe-
realizovanými dušemi v žákovské 
posloupnosti, která je esoterickou 
linií stvořenou Bohem, aby po-
mohla všem podmíněným duším 
dosáhnout konečné duchovní 
pravdy.

Pesimismus a západní 
filozofická tradice

V lidové mluvě je termín pesi-
mista používán v souvislosti s lid-
mi, kteří se ze zvyku dívají na život 
se silnou melancholií, chápou bo-
lestné prožitky jako téměř žádou-
cí – přinejmenším v tom smyslu, 
že nevědí, jak žít jinak. Bolest je 
pro ně všední záležitostí. Takoví 

lidé navíc jen málo přiměřeným 
způsobem oceňují radostnou či 
pozitivní stránku života. Pesimis-
té si eventuelně občas i přejí štěstí, 
v normálním, pozitivním smyslu 
slova, nicméně pochybují o mož-
nosti jeho dosažení. Toto jsou dva 
základní druhy pesimismu.

Pesimismus coby fi lozofi cký 
systém se zabývá přítomností zla 
ve světě, neodmyslitelným trápe-
ním, jež je výsledkem hmotných 
limitací. Milovaní odcházejí nebo 
umírají, situace, k nimž jsme za-
čali být připoutaní, se brzy změ-
ní, do našich životů si nacházejí 
cestu zásadní úzkosti, zvláště ona 
černá díra naší vlastní smrtelnos-
ti – to vše nám způsobuje utrpe-
ní, jak na hrubé, tak na jemné 
úrovni. Na Západě fi lozof Leibniz 
učil, že bolest je nedílnou součás-
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tí konečné a dočasné existence. 
Řekl například, že nechceme 
vidět konec radosti, lásky a ži-
vota, tyto věci však skončit musí. 
Princip, z něhož pochází bolest 
a zlo – dočasná povaha všech 
hmotných věcí – je tak chápán 
jako základní součást přírody. 
Tato myšlenka je zřetelná rov-
něž v buddhistickém názoru, 
kde utrpení různými způsoby 
kategorizují Čtyři vznešené 
pravdy společně se související 
cestou, jak utrpení přerušit. Učí 
jej rovněž Bhagavad-gítá, z níž 
vychází vědomí Krišny.

Za jednoho z otců Pesimismu, 
coby fi lozofi cké školy myšle-
ní, je považován Arthur Sho-
penhauer. Jeho slova, alespoň 
ohledně utrpení, jen opakují 
pravdy nacházející se ve védské 
literatuře. Shopenhauer přichá-

zí s tímto závěrem: „Veškerý ži-
vot je utrpením.“ Vysvětluje to 
upozorněním na to, že vše, co 
žije, má touhy, přání a potřeby. 

„Život má přání,“ říká, „a jelikož 
jsou jeho přání většinou nespl-
něná, existuje převážně ve stavu 
nenaplněného usilování a poci-
tu nedostatku.“

Jeho analýza mi připomíná to, 
co jsem řekl svému zubaři. Veš-
keré hmotné snahy o štěstí spa-
dají do tří všeobecných katego-
rií, jež všechny mají za následek 
utrpení: (1) Usilujete o štěstí 
a nedosáhnete ho. Jste nešťastní 
ze zjevného důvodu. (2) Usilu-
jete o štěstí a dosáhnete ho, ono 
však nesplňuje vaše očekávání. 
Jste opět nešťastní. (3) Usilujete 
o štěstí, dosáhnete ho, a ono spl-
ňuje vaše očekávání. Nicméně 
po nějaké době ho ztratíte. Exis-

tuje nějaký druh štěstí, který by 
se nehodil do jedné z těchto tří 
kategorií?

„A dokonce i to, co nazýváme 
štěstím,“ pokračuje Shopen-
hauer, „je ve skutečnosti pouze 
dočasným přerušením nějaké-
ho konkrétního utrpení.“ Kaž-
dé uspokojení, či to, co je obec-
ně nazýváno štěstím, je fakticky 
a ze své podstaty vždy pouze ne-
gativní a nikdy pozitivní. Uspo-
kojení k nám nepřichází a ne-
vzniká samo od sebe, ale musí 
to být vždy uspokojení nějaké-
ho přání. Neboť touha, jinými 
slovy, chtění, je podmínkou, jež 
předchází každé radosti; avšak 
s uspokojením touha, a tedy 
i radost ustává; uspokojení či 
potěšení tedy nikdy nemůže být 
ničím víc, než vysvobozením od 
bolesti, od chtění.

Védská tradice vyslovuje tutéž 
myšlenku. Šríla Prabhupáda se 
často zmiňoval o štěstí v tomto 
hmotném světě jako o pouhém 

„přerušení utrpení“. Používal 
přirovnání k namáčecímu křes-
lu. Žalářníci dříve přivazovali 
provinilé trestance k namáčecí-
mu křeslu podobnému houpač-
ce, v pravidelných intervalech je 
sklápěli do vody a zase je vyta-
hovali ven. Zločinci lapali po de-
chu a radovali se z prostého dý-
chání, jako by to byl ten největší 
požitek. Prabhupáda podobně 
učil, že jelikož hmotný svět to-
lik postrádá jakýkoli opravdový 
požitek – z něhož bychom se 
mohli skutečně radovat – zdají 
se nám být dráždivé vjemy těla 
a mysli lákavé tak, jako tonou-
cí osobě několik drahocenných 
nádechů.
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Jsou tedy oddaní pesi-
mističtí?

Z knih Šríly Prabhupády je zřej-
mé, že utrpení je nedílnou sou-
částí hmotné existence: „Z mno-
ha trpících lidských bytostí se jen 
málo doopravdy dotazuje na své 
postavení, tedy na to, kdo jsme, 
proč jsme byli umístěni do této 
nepříjemné situace, a tak dále. 
Dokud se člověk neprobudí do 
takového postavení, v němž se 
ptá na své utrpení, dokud si ne-
uvědomí, že si utrpení nepřeje 
a chce spíše veškeré utrpení vyře-
šit, není ho možné považovat za 
dokonalou lidskou bytost. Lidství 
začíná tehdy, když se v mysli je-

dince probudí tento druh otázek.“ 
(Bhagavad-gítá taková, jaká je, 
Úvod)

Poslední výše uvedená věta 
prozrazuje něco o účelu utrpe-
ní v tomto hmotném světě. Jeho 
smyslem je být pro lidské bytosti 
podnětem k tomu, aby se začaly 
dotazovat na vědomí Boha. Po 
mnoha životech, v nichž zažíval 
nejrůznější druhy utrpení, se 
moudrý člověk začne ptát: „Jaký 
je smysl života? Proč jsem tady? 
Proč musím stále dál trpět?“ Tyto 
otázky odlišují lidské bytosti od 
zvířat.

Ve svých knihách Šríla Prabhu-
páda často popisuje určitý druh 

hierarchie vědomí. Říká, že na té 
nejzákladnější úrovni člověk věří, 
že svět je bezpečné místo, kde 
existuje trvalá radost a člověk tu 
může navždy šťastně žít. Ihned 
však dodává, že život založený 
na takovém způsobu myšlení je 
stejný jako zvířecí, a hlavními 
činnostmi v něm jsou jedení, spa-
ní, páření a obrana, přičemž má 
jedinec jen málo času na vyvíjení 
vědomí Boha. Lidské bytosti, říká 
nám, se musejí pozvednout z této 
výchozí, zvířecí mentality. Pokud 
udělají jen malý pokrok, vysvětlu-
je Šríla Prabhupáda, pak přijmou 
něco z pesimistického pohledu na 
život a uznají omezenost hmot-

Ilustrace: bhakta Ondra Poduška
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ného štěstí, jeho plytkost a dočas-
nou povahu.

Prabhupáda však vyzdvihuje – 
a toto je ta hlavní věc – že existuje 
ještě vyšší úroveň vědomí, v níž 
se člověk navždy rozloučí s pe-
simismem a ustálí se ve vědomí 
Krišny. Z této perspektivy je pak 
život plný smyslu, významu a bla-
ženosti. Začíná to službou Kriš-
novi v hmotném světě a pokraču-
je dále poté, co dosáhneme Jeho 
nejvyššího království.

Žádní naivní optimisté

Celkově oddaní věří v naději 
spíše než v zoufalství, v toleran-
ci spíše než v obavy. Věří v lásku 
a nikoli v nenávist, v soucit a ne 
v sobectví, v krásu a ne v oškli-
vost, a v realizované poznání a ni-
koli ve slepou víru či iracionali-
tu. Věří v těžkou práci v zájmu 
opravdového zdokonalení lidstva, 
a věnují svůj čas a život tomu, aby 
pomáhali druhým lidem. Toto 
nejsou hodnoty pesimistů.

Oddaní však nejsou ani naiv-
ními optimisty. Nevěří, že celé 
lidstvo bude bezpodmínečně usi-
lovat o vyšší cíle. Vědomí Krišny 
je pragmatickou fi lozofi í – lidé 
nejsou nutně dobří nebo špatní, 
ale mají kapacitu pro obojí. Pro-
to Šríla Prabhupáda založil svou 
společnost (ISKCON), aby pod-
porovala nejvyšší dobro a záro-
veň omezovala jak zjevné zlo, tak 
i dobro naředěné materialismem.

V tomto bodě se mnoho lidí 
může dívat na oddané podezří-
vavě a divit se, proč se více ne-
zapojují do práce pro společnost 
či altruistického úsilí. Pravdou 

je, že oddaní jsou těmto věcem 
nakloněni, ale raději je zduchov-
ňují, aby je tak pozvedli na vyšší 
úroveň tím, že je použijí ve službě 
Krišnovi. Oddaní například věří 
v poskytování potravy potřeb-
ným lidem, trvají však na tom, že 
je nakrmí Krišnovým prasádam 

– pokrmy výborné vegetariánské 
kuchyně, jež byly nejprve s láskou 
nabídnuty Krišnovi. Distribuce 
prasádam je dokonalou formou 
rozdávání jídla, neboť vyživuje 
člověka jak hmotně, tak duchov-
ně. Oddaní tuto holistickou sna-
hu podporují a mají důvěru v to, 
že může lidem pomoci překonat 
zlo a bolest.

A toto je ta správná otázka. Jak 
máme překonat zlo a lidské utr-
pení? Mnohá tradiční nábožen-
ství učí, že je můžeme překonat 
jedině v životě po smrti, kde ve 
Svém rajském království vládne 
dobrotivý Bůh. Vědomí Krišny 
však myšlenku, že musíme čekat 
na nějakou utopickou nebeskou 
budoucnost, odmítá. Ano, ti, jež 
si jsou vědomí Krišny, si zajistili 
místo, kam po smrti půjdou – ke 
Krišnovi do duchovního světa. 
Není to však jejich nejdůležitější 
starost. Místo toho učil Prabhu-
páda oddané, že musejí teď a tady 
bojovat proti lidskému utrpení 
a zlu. Jelikož je každý z nás zodpo-
vědný za všechno špatné v našich 
životech, jsme také zodpovědní 
za nápravu těchto věcí. Vědomí 
Krišny učí, že věci můžeme do-
opravdy napravit, jedině pokud 
se odevzdáme Bohu se srdcem 
plným lásky a oddanosti. Oddaní 
se snaží takto činit ve svých vlast-
ních životech a tentýž princip učí 
druhé.

Prabhupáda vyvozuje: Poznání 
znamená rozumět tomu, jakým 
způsobem Nejvyšší Vládce vše 
ovládá. Lidé pohrdající nábožen-
stvím a popírající existenci Nej-
vyššího Vládce, jsou jako šakal, 
který skáče a skáče ve snaze do-
sáhnout na hrozny vysoké vinné 
révy. Když vidí, že na ně nemůže 
dosáhnout, řekne si: „Ach, není 
potřeba na ně dosáhnout. Stejně 
jsou kyselé.“ Lidé, kteří říkají, že 
nemusíme porozumět Bohu, si li-
bují ve fi lozofi i kyselých hroznů.

Prabhupáda zde staví na hlavu 
myšlenku „oddaných coby pesi-
mistů“. Jako pesimisty chápe ma-
terialisty – neboť odmítají Boha 
kvůli fi lozofi i typu „kyselých 
hroznů“. Z védské perspektivy 
znají oddaní vskutku tu největší 
naději pro lidstvo – jeho zaměst-
nání v oddané službě Krišno-
vi – zatímco materialisté naději 
nemají, neboť se vzdali hledání 
porozumění Bohu. A ve své bez-
naději občas oddané považují za 
negativní.

Oddaní si však cení tohoto svě-
ta více, než kdokoli jiný, protože 
ho vidí ve vztahu k Bohu. Někteří 
lidé budou tímto pohledem potě-
šeni: „Správně. Je důležité vidět 
Boha v Jeho stvoření. Ale proč 
potom místo toho vy oddaní tíh-
nete ke zdůrazňování Stvořitele?“ 
Důvod je zcela prostý: Oddaní 
vědí, že zaměření pozornosti na 
stvoření může odvádět naši po-
zornost od Stvořitele. Proto od-
daní zdůrazňují Stvořitele, aby 
lidem pomohli vyhnout se pasti 
v podobě sejití na vedlejší cestu. 
Dokud se člověk nenaučí soustře-
dit se na Boha, vztah mezi Ním 
a Jeho stvořením zůstává pou-
hou abstrakcí. Toto nejsou kyselé 
hrozny; je to jen pravda o životě.
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  alegorický příběh

Jednou žil král, který měl čtyři 
manželky. Čtvrtou z nich miloval 
nejvíce. Oblékal ji do nejbohat-
šího oblečení a obdarovával ji 
nejdražšími šperky. Dával jí vždy 
to nejlepší. Svoji třetí manželku 
také moc miloval a rád ji uka-
zoval v sousedních královstvích. 
Bál se však, že ho jed-
nou opustí a půjde za 
někým jiným. Také 
měl rád svoji druhou 
manželku. Byla jeho 
důvěrnicí a vždy se 
k němu chovala mile 
a byla pozorná a trpě-
livá. Kdykoliv měl král 
problém, svěřil se jí 
a ona mu pak pomohla 
v takovýchto těžkých 
časech. Králova první 
manželka byla loajální 
partnerkou a značně 
přispívala k udržování 
jeho bohatství a krá-
lovství. On ji však ne-
miloval. I když ona ho 
hluboce milovala, on 
si jí vůbec nevšímal. 
Jednoho dne král váž-
ně onemocněl. Věděl, 
že se blíží jeho konec. 
Přemýšlel o svém bo-
hatství a uvědomil si, 
že i když teď má čtyři 
manželky, když umře, už je nikdy 
neuvidí. Zeptal se proto své čtvrté 
manželky: „Miloval jsem tě nejvíc. 
Obdarovával jsem tě nejlepším 
oblečením a staral se o tebe. Teď 
umírám. Půjdeš se mnou a budeš 
mi dělat společnost?“ „V žádném 
případě!“, odpověděla a odešla 
pryč bez dalšího slova. Její od-
pověď se zařízla do králova srdce 

jako ostrý nůž. Smutný král se pak 
zeptal své třetí manželky: „Mi-
loval jsem tě celý svůj život. Teď 
umírám. Půjdeš se mnou a budeš 
mi dělat společnost?“ „Ne!“, od-
pověděla stroze. „Mám moc ráda 
život. Když zemřeš, tak se vdám 
znovu.“ Králova nálada pokles-

la ještě víc a jeho srdce zchladlo. 
Pak se zeptal své druhé manžel-
ky: „Na tebe jsem se vždy obracel 
o pomoc. A vždy jsi mi byla nápo-
mocná. Když umřu, budeš mne 
následovat a doprovázet?“ „Lituji, 
ale tentokrát ti nemohu pomoci.“, 
smutně odpověděla. „Nanejvýš 
můžu jít k tvému hrobu.“ Tato 
odpověď, jako úder blesku, krále 

zdevastovala. Pak zazněl hlas: „Já 
s tebou půjdu! Budu tě následo-
vat kamkoliv budeš chtít.“ Král se 
překvapeně podíval. Uviděl svoji 
první manželku. Byla hubená 
a zarmoucená nedostatkem sta-
rostlivosti. Hluboce zahanbený 
král řekl: „Když jsem měl tu mož-

nost, měl jsem se o tebe 
starat daleko lépe. Stydím 
se a nezasloužím si tvoji 
pozornost a péči.“

V tomto příběhu král 
reprezentuje živou bytost. 
Každý z nás v hmotném 
světě má v tomto smys-
lu čtyři manželky. Naše 
čtvrtá manželka je tělo. 
Bez ohledu na to, kolik 
času a úsilí mu věnujeme, 
abychom mu zabezpečili 
veškerý komfort, opustí 
nás, když zemřeme. Naše 
třetí manželka repre-
zentuje statky, postavení 
a bohatství. Když umře-
me, dostanou to jiní. Naše 
druhá manželka je rodina 
a přátelé. Nezáleží na tom, 
jako moc a často s námi 
byli, ale v čase smrti nám 
nemohou pomoci a jedi-
né, co mohou udělat, je 
navštívit náš hrob. Naše 
první manželka v tomto 

smyslu je naše Nadduše, Nejvyš-
ší Pán. Je téměř vždy opomíjený 
při honbě za bohatstvím, mocí 
a požitky tohoto světa. Ovšem je-
dině Milostivý Pán je všude věčně 
s námi, a čeká, až se na něho ob-
rátíme.

Přeložil: Kasja dás.
Poskytl: Robert Hoff man

Byl jednou jeden král…



L a s í  je velice jednoduchý, chutný a osvěžující nápoj s ochla-
zujicím účinkem, podávající se obzvláště v horkých letních dnech.
Připravuje se z jogurtu (nejlépe domácího či smetanového), ledové 
vody (případně také s kousky drceného ledu) a samozřejmě nesmí 
chybět cukr (v některých případech med).

Základní recept: 
Poměr jogurtu a vody je 4:1 a sladíme zhruba 1,5 dcl cukru na litr 
nápoje.
Můžeme také použít rozmanité druhy ovoce a v tom případě je po-
měr jogurtu a vody 3:1 nebo dokonce 2:1.

Postup:
Příprava je velice snadná a rychlá. Všechny suroviny smícháme 
v adekvátní nádobě nebo rozmixujeme, abychom dostali
hladkou konzistenci a je to hotové.

Poté, co s láskou a oddaností nabídneme Šrí Kršnovi, podáváme 
ve vychlazených vysokých sklenicích, ozdobené kousky čerstvého 
ovoce, lístky máty apod.

Hare Krišna

Lasí

Variace na lasí:

Mátové lasí – čerstvou mátu 
necháme vyluhovat ve troše vaří-
cí vody a po vystydnutí smícháme 
s jogurtem a cukrem.

Růžové lasí – obarvíme troš-
kou šťávy z červené řepy, ochu-
tíme růžovou vodou a špetkou 
mletého kardamonu, popřípadě 
doladíme trochou vanilkového 
cukru.

Malinové, jahodové, bros-
kvové, meruňkové, borůvkové, 
rybízové lasí atd. – ochutíme roz-
mixovaným a propasírovaným 
ovocem.

Muškátové lasí – na ochu-
cení použijeme čerstvě nastrou-
haný muškátový oříšek a trochu 
namletého hřebíčku – pozor, ne-
smíme to přehnat!

Pomerančové lasí – pou-
žijeme čerstvě vymačkanou šťávu 
z pomerančů.

Banánové lasí – rozmixu-
jeme banán s vanilkou a špetkou 
mletého kardamonu.

Mangové lasí – ochutíme 
rozmixovaným a propasírovaným 
mangem, osladíme medem.

Recept poskytl 
Rúpa Vilás dás


