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Jelikož si nejsme jisti, zda 
bude možné časopis z fi -
nančních důvodů v příštím 
roce vydávat, neuvádíme 
zatím žádné informace 
o předplatném. Pokusíme 
se vymyslet nějaké řešení, 
aby mohl být časopis za-
chován a nadále pravi-

delně vycházet. Pro více 
informací či s nabídkou 
pomoci se můžete obrátit 
na Divja Kišorí dd na tele-
fonním čísle 605 700 876. 
Děkujeme za vaši přízeň.

Za redakci časopisu 
Divja Kišorí dd
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Duchovní jména

Členové Mezinárodní společ-
nosti pro vědomí Krišny dostávají 
jména Pána Krišny nebo Jeho od-
daných ve spojení se slovem dás 
(ženy dásí), což znamená „služeb-
ník“. Například jméno Krišna dás 
znamená „služebník Krišny “.
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„Na nebi“
21. října, 1972, chrám Rádha-Dámódara, Vrindá-

van, Indie

Brahmačárí: „Šrílo Prabhupádo, v jednom z pří-
běhů v knize Krišna se říká, že Krišna s Balarámou 
seskočili z hory vysoké 88 mil. Kde je ta hora?“

Šríla Prabhupáda: „Na nebi.“

Odpověděl jste bleskově. Byla to sladká odpověď, 
která nás rozesmála. Vždycky jste znal správnou od-
pověď. Oddaní vám toužili klást otázky jen proto, aby 
měli možnost sdílet důvěrnost okamžiku, a vy jste byl 
šťastný, že jste mohl jejich přání uspokojit.

„Jsem stále v pohybu“
21. října, 1972, chrám Rádha-Dámódara, Vrindá-

van, Indie

Brahmačárí: „Šrílo Prabhupádo, chtěl bych věčně 
sedět u vašich posvátných lotosových nohou!“

Šríla Prabhupáda: To by šlo velmi těžko, protože já 
jsem stále v pohybu.“

Šrílo Prabhupádo, jedna z kvalit, kterou jsem si 
u vás nejvíce vychutnával, byl váš smysl pro humor. 
Byl jsem šťastný z vědomí, že člověk může být odda-
ným Krišny a zároveň je s ním legrace. Když se je-
den oddaný ptal, zda je pravda, že Mahátma Gándhí 
zvolal posvátné jméno „Ráma“ když ho při spáchání 
atentátu zastřelili, podíval jste se na něj a s kamennou 

tváří odpověděl: „Nevím. Já jsem tam nebyl.“ Mnoh-
dy jsem si neuměl představit, jak by se některé otázky 
oddaných daly zodpovědět, ale váš vtip mě pokaždé 
okouzlil. 

„Měli byste přijmout sannjás“ 
22. října, 1972, chrám Rádha-Dámódara, Vrindá-

van, Indie

V době, kdy Šríla Prabhupáda přebýval ve Vrin-
dávanu v průběhu měsíce Kártika v roce 1972, se 
tam odehrálo mnoho transcendentálních událostí. 
Jeho návrat do Vrindávanu byl triumfální. Opustil 
svůj domov v chrámu Rádha-Dámódara v roce 1965 
a nyní se vrátil s desítkami zasvěcených žáků z Evro-
py a Ameriky. Celý Vrindávan byl svědkem toho, že 
Šríla Prabhupáda slavil s kázáním vědomí Krišny na 
Západě úspěchy. 

Večer dával přednášky ze svého Nektaru oddanos-
ti na dvoře vedle samádhi Šríly Rúpy Gosvámího. Na 
stejném příznivém místě, kam pohlížel z okna své 
kuchyně, když se modlil ke Šrílovi Rúpovi Gosvá-
mímu během své práce na překladech. Dnes na toto 
místo, které bylo samotným středem duchovního 

Vzpomínky na Šrílu Prabhupádu
z knihy „What is the Difficulty?“

Šrutakírti dás byl dva 
a půl roku osobním 
služebníkem Šríly 
Prabhupády

Šrutakírti dás seriál
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světa, přicházeli oddaní z celého světa, aby se poučili 
o vědě vědomí Krišny.

Ranní a večerní přednášky navštěvovalo asi sto 
oddaných. Byli ubytovaní v různých ášramech po-
blíž chrámu Rádha-Dámódara. V roce 1972 tam ješ-
tě nestála zařízení ISKCONu. Život ve Vrindávanu 
nebyl ještě pro lidi ze Západu tak snadný. Pro řadu 
oddaných to byl první výlet do Indie a nebyli zvyklí 
na klima, potravu a sociální zařízení. Během dne se 
starali o své tělesné nezbytnosti. Nemoci jako malá-
rie, žloutenka a úplavice byly běžné. 

V chrámu Rádha-Dámódara byl přes den klid 
a málokdy jste na tomto posvátném místě mohli 
spatřit nějakého žáka Šríly Prabhupády. Ale jedno-

ho rána se v chrámovém prostoru procházel mladý 
brahmačárí a odříkával mantru. Prabhupáda ho 
zahlédl z místa, kde sedával a zazvonil na zvonek. 
Vstoupil jsem do jeho pokoje a on mi řekl, abych 
toho chlapce přivedl.

Společně jsme vešli do pokoje a složili poklony. 
Prabhupáda se toho osmnáctiletého mladíka ze-
ptal, jakou má službu. Mladík odpověděl, že cestují 
s Parivradžakáčarjou po Indii a snaží se kázat. Prab-
hupáda se ho pak zeptal, jaké má plány až odjede 
z Vrindávanu. Mladík odpověděl, že plánují cestu do 
Vietnamu, kde chtějí kázat a rozdávat knihy. Šrílovi 
Prabhupádovi zazářily oči a zvolal: „Aččhá!“

V roce 1972 ještě zuřila ve Vietnamu naplno válka 
a bylo to velmi nebezpečné místo. Přání odejít kázat 
o slávě Pána Čaitanji do země zmítané válkou uděla-
lo na Šrílu Prabhupádu velký dojem.

Pohlédl vážně na Paramahamsu a pravil: „Možná 
byste měli přijmout sannjás (stav odříkání)“. Para-
mahamsa byl Prabhupádovou nabídkou očividně 
zaskočený. Prabhupáda si toho všiml a poradil mu: 

„Běž zpívat svoji džapu k samádhi Šríly Rúpy Gosvá-
mího. Pomodli se k němu a pak budeš vědět, co máš 
dělat.“

Paramahamsa mi popsal, jak šel k samádhi a začal 
odříkávat mantru. Čím více zpíval, tím více byl pře-
svědčený, že přijetí sannjásu je úžasná myšlenka. Na 
druhý den se vrátil k Prabhupádovi a řekl mu, že se 
rozhodli sannjás přijmout.  Prabhupáda mu dopo-
ručil, aby zašel za jeho tajemníkem, Šjámasundarou, 
a informoval ho o tom, že je má doplnit na seznam 

uchazečů o sannjás. A také aby je Šjámasun-
dara vzal na Loi Bazar a opatřil jim tam nové 
oblečení a bambus na zhotovení dandy.

Když Paramahamsa oznámil Šjámasunda-
rovi Prabhupádovo rozhodnutí, Šjámasun-
dara se mu vysmál, že o ničem takovém mu 
Prabhupáda neříkal. Paramahamsa ho musel 
přesvědčit, aby se Prabhupády zeptal a po-
mohl mu pak s přípravou.

Když se to dozvěděli ostatní oddaní, ne-
mohli někteří uvěřit, že by dva mladí nezku-
šení brahmačárí, o kterých nikdo pořádně 
nic nevěděl, měli dostat sannjás. Pokoušeli 
se Prabhupádu přesvědčit, že mladíci nemají 
dostatečnou kvalifi kaci. Říkali, že ti chlapci 
jsou oddanými teprve krátce, neznají příliš 
dobře fi losofi i a dokonce ani neznají zpaměti 
žádné sanskritské šlóky. Ale ať si říkal, každý 

co chtěl, Prabhupádovo rozhodnutí bylo neotřesitel-
né.

Iniciační obřad se konal za úplňku na Rasa-ját-
ru, noc, za které Krišna tančil s gópími. Bylo to na 
dvoře chrámu Rádha-Dámódara, vedle samádhi 
Šríly Rúpy Gosvámího. Prabhupáda dal svolení, aby 
každý z Vrindávanu mohl být svědkem toho, jak se 
jeho západní žáci zcela podrobují službě svému du-
chovnímu učiteli a Krišnovi. Byl to transcendentální 
obřad a Šríla Prabhupáda nám řekl, že této ohnivé 
oběti byli osobně přítomni jak Šríla Rúpa Gosvámí, 
tak Nárada Muni.

Šrílo Prabhupádo, toto je první vzpomínka, kterou 
jsem po téměř deseti letech sepsal. Prosím, poskytuj 
mi nadále svoji bezpříčinnou milost, abych dokázal 
vykonávat alespoň nějakou službu. Když dnes vyprá-
vím tento příběh, jsem schopen zahlédnout alespoň 
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trochu váš nekonečný soucit s námi všemi, a dává 
mi to víru, že se tento soucit může vztáhnout i na 
někoho tak nehodného, jako jsem já.

Když jste seděl v roce 1972 v průběhu Kártiku ve 
svém pokoji, prohlásil jste: „ Takže jsem sem přišel 
a Krišnovým aranžmánem jsem nakonec na tomto 
nejposvátnějším místě zůstal. Právě tady, v chrámu 
Rádha-Dámódara jsem začal psát své knihy. Říkal 
jsem si, že možná budou někdy vydané, nebo mož-
ná nebudou – ale že na tom nezáleží. Že budu psát 
proto, abych se očistil – a to je všechno.“ 

„Ve skutečnosti to byl Guru Mahárádž, kdo skrze 
mě hovořil. Neměl jsem s psaním textů tolik zku-
šeností jako on. Guru Mahárádž byl velmi vzdělaný 
člověk, nesmírně kultivovaný a zkušený ušlechtilý 
muž, muž z Vaikunthy. Protože já jsem předtím ni-
kdy texty nesepisoval, bylo tam množství gramatic-
kých nesrovnalostí, ale přesto jsem musel psát. Téma 
bylo tak důležité, tak naléhavé. Tak jsem sepsal první 
tři díly Šrímad Bhágavatamu, První zpěv. Celá naše 
fi losofi e, všechno co potřebujete vědět, je obsaženo 
v těchto třech dílech. Díky Krišnově milosti se mi 
podařilo shromáždit peníze na jejich vytištění a vzal 
jsem je s sebou na loď do New Yorku. 

Nepřišel jsem do Ameriky s prázdnýma rukama. 
Přišel jsem tam s kompletní fi losofi í Čaitanji Mahá-
prabhua, sepsanou v těchto místnostech pod vede-
ním Gosvámích. To je to, co dává hnutí pro vědomí 
Krišny sílu. Byl jsem úspěšný proto, že jsem předal 
poselství mého Guru-Mahárádže nedotčené, beze 
změn nebo vynechávek. To je parampará. Správný 
guru je jako listonoš, který doručuje zprávy. Neot-
vírá poštu a nepíše tam svůj vlastní názor. Zpráva 
se vám může líbit nebo ne, můžete ji buď přijmout, 
nebo odmítnout – já jsem vykonal svoji povinnost. 
Doručil jsem ji. A tam všechno začalo. Takže tyto 
místnosti v chrámu Rádha-Dámódara jsou středem 
kola duchovního vesmíru.“

Citát z Dnů ve Vrindavánu od Hajagrívy dáse. 

V tomto roce 2005 mohu vidět vaši milost stále zře-
telněji. Vaše hnutí se šíří a tisíce dalších lidí tam kaž-
dým rokem hledají útočiště. V přednášce v Dallasu 
jste řekl: „Dodržujte stejný standard jako nyní a věci 
se dál budou dít samovolně. A jednoho dne lidé po-
chopí, že z pohledu dějin bylo toto hnutí určené k zá-
chraně lidské společnosti. Ten den nadejde.“

Dodržováním standardu, který jste stanovil, je 
všechno možné. Jak jste řekl, je to velmi snadné. Od-
říkávat denně šestnáct kol, dodržovat usměrňující 
zásady a neprosazovat vlastní názor. Pouze doručit 
poštu.

Co je na tom obtížného?

Přeložil: Oldřich Janota
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Možná víte, že česnek a cibule 
spolu s pórkem, pažitkou a šalo-
tkou patří do botanické skupiny 
česnekovitých (allium). Oddaní 
tyto rostliny nejedí, protože je ne-
lze nabídnout Krišnovi a nejsou 
příznivé pro praktikování odda-
né služby.

Podle Ajurvédy, klasické indic-
ké zdravotní vědy, jsou potravi-

ny rozděleny do tří katego-
rií – sattvické, radžasické 

a tamasické – potraviny 
v kvalitě dobra, váš-

ně a nevědomosti. 
Cibule, česnek 

a ostatní rost-
liny rodu 

česnekovitých jsou klasifi kovány 
jako radžasické a tamasické, což 
znamená, že zvyšují vášeň a ne-
vědomost.

Ti, kdo praktikují čistý bráh-
manský způsob vaření pocháze-
jící z Indie, včetně mě a vaišna-
vů – následovníků Pána Višnua, 
Rámy a Krišny – s potěšením vaří 
pouze potraviny v sattvické kate-
gorii. Tato jídla zahrnují čerstvé 
ovoce, zeleninu a bylinky, mléčné 

produkty, obilniny, 
luštěniny, a tak 
dále. Vaišnavo-
vé výslovně ne-
vaří radžasická 
ani tamasická 

jídla, protože 
nejsou vhodná pro 

obětování Božstvu.

Radžasické a tamasické 
potraviny se nejedí rovněž 

proto, že jsou škodlivé pro medi-
taci a oddanost. „Česnek a cibule 
jsou jak radžasické, tak tamasic-
ké, a pro jogíny jsou zapovězeny, 
neboť svazují vědomí pevněji 
s tělem,“ říká známý odborník na 
Ajurvédu, Dr. Robert E. Svoboda.

Podle některých odvětví západ-
ní medicíny mají rostliny rodu 
česnekovitých určitý zdravotní 
přínos; česnek je, tedy alespoň 
v alopatických lékařských kru-
zích, považován ze přírodní an-
tibiotikum. Co se však týče jejich 
údajného blahodárného vlivu na 
kardiovaskulární systém, nedáv-
né klinické detailní výzkumy do 
této oblasti příliš světla nevnesly.

Negativních věcí lze však o čes-
neku a cibuli říci mnoho. Ne-
příliš známá je skutečnost, že 
syrový česnek může obsahovat 
škodlivou bakterii způsobující 
intoxikaci botulotoxinem (poten-
ciálně i smrtelnou). Možná díky 
znalosti právě tohoto faktu napsal 
římský básník Horatius o česne-
ku, že je „zhoubnější než jedovatý 
odvar z bolehlavu.“

Proč oddaní Krišny nejedí 
česnek a cibuli
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Je třeba též zdůraznit, že du-
chovně praktikující osoby se čes-
neku a cibuli vyhýbají proto, že 
tyto rostliny stimulují centrální 
nervový systém a mohou jedin-
ce vyrušovat ze slibu celibátu. 
Česnek je přírodní afrodisiakum. 
Ajurvéda ho doporučuje jako po-
vzbuzující prostředek při ztrátě 
sexuální síly z jakékoli příčiny, 
impotenci z přehnaného hol-
dování pohlavnímu životu a při 
nervovém vyčerpání následkem 
zhýralých sexuálních zlozvyků. Je 
řečeno, že ho mají užívat speciál-
ně muži s vysokým nervovým na-
pětím a slábnoucí sexuální silou.

I taoisté před tisíci lety zrealizo-
vali, že rostliny rodu allium jsou 
pro zdravého člověka škodlivé. 
Mudrc Tsang-Tsze ve svých spi-
sech hovoří o česnekovitých jako 
o „pěti aromatických či štiplavě 
páchnoucích rostlinách“, z nichž 
každá má neblahý vliv na jeden 
z následujících pěti orgánů: ját-
ra, slezinu, plíce, ledviny a srdce. 
Cibule je konkrétně škodlivá pro 
plíce, česnek pro srdce, pórek pro 
slezinu, pažitka pro játra a jarní 
cibulky pro ledviny.

Tsang-Tsze říká, že tato čpící 
zelenina obsahuje pět různých 
druhů enzymů, které jako reakci 
způsobují „odpudivý dech, mi-
mořádně hnusný zápach potu 
a pohyby ve střevech; vedou 
k holdování hříšným požitkům, 
zvyšují neklid, agresivitu a úz-
kost,“ obzvláště silně, jsou-li tyto 
rostliny požívány v syrovém sta-
vu.

Podobné věci popisuje Ajurvé-
da. „Tyto (česnekovité) rostliny 
jednak způsobují odporný dech 
a nechutný tělesný zápach, a také 
vyvolávají podrážděnost, hněv, 
úzkost, neklid a agresivitu. Jsou 
proto škodlivé fyzicky, citově, 
mentálně a duchovně.“

V osmdesátých letech minulého 
století zjistil Dr. Robert C. Beck 
DSc. ve své studii o funkcích lid-
ského mozku, že česnek má škod-
livý efekt na mozek. Přišel na to, 
že je česnek pro člověka toxický, 
jelikož v něm obsažené sulfon-
hydroxylové ionty pronikají krev-
ní mozkovou bariérou a jsou pro 
mozkové buňky jedovaté.

Dr. Beck vysvětlil skutečnost 
zjištěnou v padesátých letech, 
a to že česnek dva- až třikrát pro-
dlužuje reakční dobu pilotů při 
letových zkouškách. To proto, že 
toxický efekt česneku desynchro-
nizuje mozkové vlny. Vojenský 
lékař každý měsíc chodil všem 
pilotům připomínat: „Neopova-
žujte se jíst česnek 72 hodin před 
tím, než poletíte s jakýmkoli na-
ším letadlem, protože to zhoršuje 
čas vaší reakce. Jste třikrát poma-
lejší, než když si česneku nedáte 
ani trochu.“

Ze stejného důvodu jsou rostli-
ny z rodiny česneku obecně pova-
žovány za nevhodné pro psy.

I když Číňané česnek ve své 
kuchyni používají, považují ho za 
škodlivý pro žaludek, játra a oči, 
a při konzumaci v nadměrném 

množství za příčinu závratí a roz-
ptýlené energie.

Česnek není vždy považován 
za zcela prospěšný ani v západ-
ní kuchyni a medicíně. Mnoho 
zdravotních odborníků uznává, 
že kromě toho, že zabíjí škodlivé 
bakterie, ničí také bakterie pro-
spěšné, které jsou důležité pro 
správnou funkci trávicího systé-
mu. Pro zdravého člověka tedy 
není vhodné ho preventivně uží-
vat ani jako antibiotikum.

Osoby praktikující reiki dopo-
ručují lidem vyloučit česnek a ci-
buli z životosprávy mezi prvními 
substancemi – spolu s tabákem, 
alkoholem a farmaceutickými 
přípravky. Z toho je zjevné, že 
rostliny rodu allium mají na lid-
ské tělo negativní efekt a měly by 
být z jídelníčku vynechány i ze 
zdravotních důvodů.

Homeopatická medicína do-
chází ke stejnému závěru a zjišťu-
je, že konzumace červené cibule 
způsobuje suchý kašel, slzení očí, 
kýchání, smrkání a další známé 
symptomy spojené s nachlaze-
ním.

Toto jsou jen některé důvody, 
proč se vyhýbám pórku, pažitce, 
šalotce, česneku a cibuli.

Kúrma Dása je světově proslu-
lým vegetariánským kuchařem 
a autorem mnoha kuchařek, účin-
kující ve vlastní kuchařské show 
a mnoho let vyučující vaření na 
kurzech.

JeJe t třeřeba tttéžéžéžéé   zdůůd raraznz it, žžežeže dd du-u-
chchhchovovnně praktikkkujujujícícíí osoby seee č česes--
nen ku a cibuli vyhýh bají proto, že 
tyto rostliny stimulují centrální 

Podobbnbnnéé věvěcici popisuje AjAjAjA uru vé-
da. „Tyto o (ččesesnnekovité) rosststlilinyy 
jednak způsobují odporný ddece h 
a nechutný tělesný zápach, a také 

množsstststvvívív  z za a přp íčinnu závrrrratata íí a roroz-
ptýlené eenenerrggie.

Česnek není vždy považován 
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Šríla Prabhupáda 
o česneku a cibuli

Tazatel: Co nejíte?
Prabhupáda: Nejíme nic, co ne-

bylo nabídnuto Krišnovi. A při-
pravujeme potraviny tak, jak to 
doporučují posvátná písma. Jsou 
většinou ze zeleniny, obilovin, 
ovoce a mléka.

Tazatel: Žádné maso.
Prabhupáda: Ano. Žádné maso, 

cibule, česnek, žádná intoxikace, 
alkohol. Nekouříme a nepijeme 
ani čaj a kávu. Přijímáme zkrátka 
jen to, co je absolutně nezbytné 
pro udržení těla v dobré kondi-
ci k praktikování vědomí Kriš-
ny. Nelibujeme si v luxusu..., ani 
v uspokojování jazyka. (Rozho-
vor pro rádiovou stanici KGO, 12. 
března 1968, San Francisco)

Co se týče potravin pro oběto-
vání, dělejte, co je třeba. Oběto-
vat je možné vše dobré, co máte 
k dispozici, pokud v tom není 
maso, ryby, vejce, česnek, cibule, 
či další odporné přísady. (Dopis 
Upendrovi, 19. února 1972, Kal-
kata)

Rozdělit kuchařskou knihu na 
dvě části je dobrý nápad. Vůbec 
nevadí, že oddaní vymysleli ně-
jaké recepty, pokud jsou striktně 
vegetariánské, bez česneku, cibu-
le, a podobně. (Dopis Kirtanánan-
dovi, 27. října 1972, Vrindávan)
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Několik citátů 
z šástry

Čandógja Upanišad 
praví, že pokud je naše 
strava čistá, stane 
se čistou také mysl; 
je-li čistá mysl, pak 
vzpomíná na Pána, 
a vzpomínáním na 
Pána je dosaženo 
vysvobození. (cito-
váno v BG, kap. 3, 
verš 11, význam) 

Dotyčný verš 
zmiňuje čisté jídlo 
jako zcela zásadní 
prvek duchovního 
pokroku. Proto 
také smriti šástry 
oslavují čistou po-
travu jako nejúžasnější prostředek 
napomáhající očištění vědomí. 
Z tohoto důvodu posvátná písma 
pro osobu toužící po dokonalosti 
života pečlivě vymezují vhodné 
a nevhodné jídlo.

Manu-samhita, je „Zákoníkem 
pro lidstvo“, a čtyři regulativní 
principy, které oddaní Krišny do-
držují, vlastně pocházejí přímo 
z Manu-samhity, včetně pokynu 
vyvarovat se jedení cibule a česne-
ku. Nařízení nejíst cibuli a česnek 
nenajdeme přímo v Bhagavad-
gítě ani ve Šrímad-Bhágavatamu. 
Je uvedeno v Manu samhitě 5.5 
a 5.19 a dalších dharma-šástrách.

Česnek, pórek a cibule, hou-
by a všechny rostliny vyrůstají-
cí z nečistých substancí nejsou 
vhodnou potravu dvojzrozených 
lidí. (MS 5.5)

Z dvojzrozeného člověka, který 
vědomě jí houby, prasata, česnek, 

drůbež, cibuli či pórek, se stane 
vyvrženec. (MS 5.19)

Pozřením česneku a cibule se 
člověk stává hříšným, a jako ná-
pravu by měl provést Čandrajanu. 
(Garuda Purána 1.97.3)

Cibule, sélu, česnek, gopljuša 
(kravské mléko před uplynutím 
deseti dnů od porodu telete), tan-
dulija (obilí rostoucí na fekálním 
odpadu) a houby – tomu všemu 
je nutno se vyhnout. (Skanda-pu-
rána, 40.9)

Některá 
další fakta 
o česneku 
a cibuli

Česnek a cibu-
le zvyšují pohlavní 
touhu. Přiklání-li se 
člověk k duchovnu, 
odklání se od svět-
ských požitků. Kvůli 
svým stimulačním 

vlastnostem nebyl česnek nikdy 
součástí jídelníčku například ani 
v čínské a japonské buddhistické 
tradici, jejíž praktikanti vnímali, 

že dokáže narušit 
spirituální rovno-
váhu člověka. Čes-
nek nebyl nikdy 
přijat japonskou 
tradiční kuchyní 
a zenoví mistři se 
mu vyhýbali.

Občané starově-
kého Řecka, zvláště 
aristokracie, česnek 
rázně odmítali a jeho 
zápach shledávali od-
porným. Každý, kdo 
byl cítit česnekem, byl 
považován za vulgár-
ního a nebyl mu dovo-
len vstup do chrámů.

Hippokrates, nejslavnější lékař 
antického starověku, varoval, že 
česnek „způsobuje nadýmání, 
pocit horka na hrudi a bouřlivé 
rozrušení hlavy; podněcuje úz-
kost a zhoršuje každou stávající 
bolest.“

Stejně jako v Řecku nezahrno-
valy česnek do svého jídelníčku 
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ani vyšší společenské kruhy rané-
ho Říma, nicméně touto bylinou 
záměrně krmily dělníky a otroky, 
čímž zvyšovaly jejich sílu a vý-
drž. Každý, kdo páchl česnekem, 
byl pokládán za člověka nízkého 
původu. Ani cibule od dávné his-
torie až do devatenáctého století 
bohatým vrstvám nevoněla a byla 
chápána jako podřadná potravina 
pro chudé. Jíst česnek bylo rovněž 
zapovězeno kněžím ve starém 
Egyptě. V Pompejích byli „pod-
řadní prodejci“ nabízející cibuli, 
vypovězeni ze společenství ob-
chodníků s ovocem a zeleninou, 
a museli si založit spolek vlastní.

Jedna turecká legenda praví, že 
když byl z nebe vypovězen Satan, 
česnek vyrašil tam, kam na zemi 
poprvé šlápl levou nohou, a cibu-
le začala růst na místě otisku jeho 
pravého chodidla.

Britové až do osmnáctého sto-
letí nahlíželi na česnek silně nega-
tivně a vyjadřovali se o něm ne-
lichotivým způsobem, například 
v tom smyslu, že je „nevhodný 
pro dámy v paláci, i pro ty, kdo 
se jim dvoří“, nebo že „česnek je 
součástí trestu pro ty, kdo spá-
chali hrůzostrašné zločiny.“ Když 
slavný básník Percy Shelly se 
svým přítelem Lordem Byronem 
navštívil Itálii, byl šokován a zdě-
šen, když viděl, že jeho přítel jí 
česnek servírovaný na společen-
ském večírku.

Védští bráhmanové v Indii se 
dodnes zdržují pojídání česneku 
a cibule kvůli jejich nadměrně 
stimulačním účinkům a od-
suzují tyto potraviny coby 
překážku znemožňující 
člověku dosažení vyšší 
duchovní úrovně.

Váraha Purána praví, že 
když byl při boji mezi polobo-
hy a démony poražen démon 
Bali, kapky krve z jeho ran do-
padly na zem, a v těch místech 
pak vyrostly cibulovité rostliny. 
Jejich pojídání nás tedy přibližu-
je k tamo-guně (kvalitě nevědo-
mosti), která je charakteristická 
pro povahu démonů a škodlivá 
pro bhakti.

V jiném příběhu Védy také 
uvádějí, že cibule a česnek vzešly 
i z mrtvého těla zavražděné krávy, 
a proto je jejich jedení považová-
no za rovnocenné s jedením masa. 
Z pohledu šáster jde o porušení 
principu vegetariánství. Maso je 
tamasické, a česnek s cibulí jsou 
také tamasická a radžasická po-
travina. Proto jsou pro následov-
níky védské kultury tabu.

Někteří lidé říkají, že je s těmi-
to příběhy spojena i oranžová mr-
kev, což je však omyl, neboť mr-
kev je křížená zelenina, která byla 
záměrně vyšlechtěna až relativně 
nedávno ve středověké Evropě.

Je to jen naše věc?

To x i -
ny z ci-
b u l o v i -
tých rostlin 
p r o n i k a j í 
tělem velmi 
rychle a agresiv-
ně. Pokud napří-
klad holým cho-
didlem rozetřeme 
stroužek česneku, 
za krátkou chvíli je 
možno ucítit česnekový zápach 
z dlaně ruky, kterou jsme se čes-
neku vůbec nedotkli. Pokud tyto 
látky přímo pozřeme, šíří se za 
okamžik skrze náš dech a pokož-
ku do okolního prostoru. Nejen, 
že intenzivně a nepříjemně pách-
nou, ale navíc kromě negativního 
působení na naše vlastní vědomí 
ovlivňují nepříznivě i ostatní oso-
by, které s námi dýchají tentýž 
vzduch. Vyhýbat se potravinám 
obsahujícím cibulovité rostliny 
bychom se tedy měli nejen v zá-
jmu svého vlastního duchovního 

pokroku, ale také s ohledem na 
ostatní duchovně praktikující 
osoby, s nimiž se setkáváme 

a trávíme s nimi čas, zvláš-
tě jde-li o pobyt v uzavřené 

místnosti. Lidskému tělu trvá 
poměrně dlouho, než se od ne-
příznivých látek obsažených v ci-
bulovitých rostlinách očistí a pře-
stane je vylučovat do okolí. Pokud 
zatím nejsme schopni se takovým 

potravinám vyhýbat trvale, je 
pěkné se vzdát jedení jídel 

s obsahem česnekovitých 
rostlin alespoň 48 hodin 
před účastí na společné 
akci s ostatními oddaný-
mi Krišny.
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S tématem předchozího článku 
pojednávajícího o jedení a zápa-
chu cibulovitých rostlin a jejich 
nepříznivého vlivu na duchovní 
praxi úzce souvisí také problém 
používání parfémů, deodorantů, 
či nejrůznějších antiperspirantů 
(přípravků proti pocení) dostup-
ných dnes v obchodech v našich 
zeměpisných šířkách.

Stejně jako složky přijímaných 
potravin mají i látky vstřebávané 
do těla skrze kůži či spolu s vde-
chovaným vzduchem schopnost 
ovlivňovat naše vědomí, mysl, 
jemnohmotné i hrubohmotné 
tělo. Jedním z oborů ajurvédy je 
také aromaterapie, která využívá 
esenciální vonné oleje k vyvažo-
vání jemných energií v lidském 
těle a k léčbě nejrůznějších obtí-
ží. Vůně má totiž schopnost nést 
určitou informaci, která nějakým 
způsobem působí na osobu, jež ji 
vdechuje, ať již na vědomé či pod-
vědomé úrovni. 

Podobně jako u jídla spadají 
i složky vonných prostředků do 
sattvické, radžasické a tamasické 
kategorie, byť je jejich působení 
na naši osobu často subtil-
nější, než je tomu u potra-
vin. Védské kultuře byla 
tato skutečnost vždy zná-
ma, a proto byl při výro-
bě a používání von-
ných substancí brán 
ohled mimo jiné i na 
to, aby byly příznivé pro 
vědomí člověka a nebrá-
nily mu v duchovním roz-
voji. V dnešní době jsou 
bohužel kosmetickým prů-

myslem často produkovány vůně, 
které mají přesně opačný efekt 
a působí na naše jemnohmotné 
tělo, mysl a vědomí negativně. 

Velká část levných voňavek a an-
tiperspirantů je dnes ve velkém 
vyráběna synteticky a jejich slože-
ní je navíc často záměrně uprave-
no tak, aby přitahovaly pozornost 
osob opačného pohlaví nacháze-
jících se v našem okolí. Ve védské 
kultuře se naopak vůbec nepou-
žívají speciálně „pánské“ a „dám-
ské“ parfémy vyrobené záměrně 
s takovou chemickou skladbou, 
aby hrubě útočily na nízké pudy 
a agitovaly osoby opačného po-
hlaví. Moderní animalistická 
kultura považuje pachové vábe-
ní lidských samečků respektive 
samiček za výborný prostředek 
napomáhající v ideálním přípa-
dě k zaujetí a získání partnera za 
účelem sexu. Ve společnosti osob 
následujících védskou kulturu 
však právě proto není používání 
takových moderních vůní žádou-
cí, nehledě na to, že praktikujícím 
duchovním aspirantům ved-
le nevítaného rozrušu-
jícího vlivu na jejich 

mysl a vědo-
mí tako-

vé parfémy začnou dříve či poz-
ději spíše nepříjemně páchnout.

Ani kvalitní a značkové západ-
ní bylinné parfémy a deodoranty 
však často nejsou zcela bezpro-
blémové. Co se týče i zdánlivě ne-
škodných či domněle příznivých 
vůní přírodního původu, jejichž 
hlavní složkou jsou rostlinné in-
gredience, může v nich být jako 
fi xátor či nositel rostlinné vůně 
použita živočišná přísada zlepšu-
jící trvanlivost a stálost hlavního 
aromatu. Pomineme-li, že získá-
vání těchto přísad může být v roz-
poru se zásadou zbytečného ne-
ubližování cítícím živým tvorům 
za účelem našeho smyslového 
požitku, je vdechování či vstře-
bávání takových živočišných látek 
pro duchovně praktikující osoby 
nežádoucí, neboť nás na subtilní 
úrovni ovlivňují stopami nízké-
ho zvířecího vědomí. Ve svém 
původním stavu tyto látky člo-
věku nikoli náhodou nepříjemně, 
odpudivě a pronikavě páchnou. 

„Vonět“, tedy alespoň některým 
lidem, začnou až po značném na-
ředění. 

Už jen sa-
motný 

Není vůně jako vůně
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původ těchto látek je poměrně 
odrazující od jejich nanášení na 
vlastní tělo či od „požitku“ z jejich 
vdechování. Posuďte sami. K ži-
vočišným složkám používaným 

v parfémech patří 
například ambra. 

Je to 

silně čpící tukovitá lepkavá hmota 
vylučovaná spolu s trusem z trá-
vicího traktu Vorvaně obrovské-
ho. Před použitím se musí nechat 
tři roky větrat na vzduchu. Další 
oblíbenou přísadou parfémů je 
mošus neboli pižmo. Jde o zrnka 
s velice silným odérem nacháze-
jící se ve výměšcích podkožních 
žláz samce asijského jelínka Ka-
bara pižmového. Lovci pižmové 

váčky uložené poblíž pohlavního 
ústrojí uloveným zvířatům odře-
závají a suší je na slunci. Díky sku-
tečnosti, že má pižmo afrodizia-
kální účinky, je součástí celé řady 
výrobků. K vázání jiných vůní se 
v parfémech používá také cibet, 
což je mazlavá sekrece získaná 
z podocasních análních žlázek ci-

betky, kočkovité šelmič-
k y žijící 

v Africe a Asii. 
Podobnou par-

fémovou přísadou je 
rovněž hyraceum, ztuhlý nevábně 
zapáchající výkal skalního jezevce 
žijícího v jižní Africe. Stálost vůní 
ve voňavkách udržuje i původně 
silně hořce čpící castoreum ne-
boli bobřina, což je výměšek bob-
ra Castor fi ber, tvořící se mu ve 
dvou análních žlázách. Při využití 
v parfémovém průmyslu se navíc 
míchá s jeho močí.

Dnes jsou tyto živočišné pří-
sady parfémů již často vyráběny 
v laboratořích syntetickou cestou, 
což však na jejich degradačním 
účinku na lidské vědomí nic ne-
mění. Mají totožné chemické slo-

žení, a výsledný smyslně provoku-
jící či stimulující efekt takových 
voňavek působí kromě čichového 
smyslu dráždivě na celou naši 
nervovou soustavu.

Jelikož jen málo z nás je odbor-
níky na míchání a složení parfé-
mů, a ne každý může vnímat či 

p ř e -
dem odhadnout 

jejich účinek 
na mysl a vědomí, 

ať již naše vlastní, či 
těch, kteří se s námi nacházejí 

v jedné místnosti, je pro oddané 
lepší silné a agresivní parfémy 
a další vonné přípravky nabíze-
né v dnešních reklamách a ob-
chodech raději vůbec nekupovat. 
Vhodné je naopak používat pří-
znivé a čisté tradiční indické pří-
rodní vůně nabídnuté nejprve pro 
potěšení Nejvyššímu Pánu, které 
zklidňují naši mysl, očišťují vědo-
mí a podporují náladu oddanosti 
a rozjímání o Krišnovi. Přijatelné 
jsou také čistě přírodní neagre-
sivní vůně a antiperspiranty, které 
lze u nás zakoupit ve specializo-
vaných prodejnách, na jejichž 
etiketách je výslovně uvedeno, že 
neobsahují žádné živočišné pro-
dukty či syntetické látky.

Napsal: bh. Ondřej Hládek
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Vzpomínka na Padajátru...
Je začátek prosince a střední Evropu zasáhla vlna 

sněhových přívalů. Venku je 12 stupňů pod nulou. 
Každý máte jistě svůj způsob, jak bojovat se zimou. 
Já vzpomínám na Padajátru....

Ani ne tolik na svěží rána, kdy jste se mohli na 
chladivé trávě dosyta vysprchovat ledovou vodou, 
jako spíše na parná odpoledne, kdy ze všech lije 
pot, shora pálí slunce a zespodu sálá tekoucí asfalt. 
Zbývá poslední kilometr 
na základnu, kde na vás 
čeká prasádam s nekta-
rovým nápojem a pak 
chvíle odpočinku někde 
ve stínu. Už několikrát 
jsem si v tom největším 
vedru říkal: tenhle po-
cit si musím schovat, až 
bude opravdová zima. 
A věřte nebo ne, fungu-
je to. A tak vzpomínám, 
jak horká ta letošní Pa-
dajátra vlastně byla?

I když jsme se párkrát 
opravdu zapotili, žádné 
tropy se vlastně nekona-
ly. Bylo to poznat zejmé-
na na volech, kteří šlapa-
li úplně v pohodě. 

Oddaní, kteří zajišťují 
provoz Padajátry, měli 2 
cíle. Minulý rok šla Pa-
dajátra asi 11 dní, proto jsme letos chtěli především 
prodloužit její trvání, a protože na večerní progra-
my nechodilo mnoho hostů, přemýšleli jsme, jak to 
udělat jinak. Pán Gauránga nám dal milost v podobě 
nadšení mladých oddaných, zejména bhakty Prahlá-
da a Bhaktidžana Prabhua., kteří (ač poprvé v této 
službě) jako advance party zařídili velice pěknou 
sedmnáctidenní trasu v malebné části východních 

Čech plné srdečných lidí a kromě toho se jim poda-
řilo zařídit, abychom ve městech mohli zůstat o den 
déle a pozvat co nejvíce lidí na večerní festival.

V minulém „po-padajátrovém“ článku jste se do-
zvěděli, jak vnímali Padajátru samotní její účastní-
ci. Letos vám ukážeme několik pohledů lidí „zvenčí“. 
Konkrétně se jedná o návštěvníky večerního progra-
mu v Lanškrouně, kteří dostali 3 záludné otázky: 

„Jaký dojem na vás udělal 
kulturní program?“ „Co 
se vám líbilo nejvíce? “ 
a „Co si z Padajátry od-
nesete?“ Postupně vás 
seznámíme s odpověďmi 
některých našich hostů. 
Jako první to bude....

Marie
Moc se mi to líbilo 

a odnesu si z toho takový 
pěkný pocit na duši. Bylo 
to celý pěkný. Co se mi lí-
bilo nejvíce? Asi ten tanec. 
Byl opravdu nádhernej.

Stejně jako v minu-
lém roce i letos se mohli 
oddaní před Padajátrou 

„nažhavit“ účastí na pře-
krásné Rathajátře v Pra-
ze, která proběhla 2 dny 
před startem Padajátry. 
Kdo chtěl, mohl si ješ-

tě odskočit domů pro pár věcí, a den před startem 
se začali sjíždět první vojáci armády Čaitanji Ma-
háprabhua včetně „koní a slonů“ v podobě Nandy 
a Dharmy, volů z farmy Kršnův Dvůr i s jejich ošet-
řovatelem a vrchním velitelem jízdy Paramahamsou 
Prabhuem. Milostí Purušóttama Kšétry Prabhua. se 
také podařilo shromáždit dostatek transcendentální 

„munice“ v podobě knih Šríly Prabhupády, a pro-

Muni Prija dás ohlédnutí
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stornou dodávku, kterou každoročně poskytuje 
Radžarám Prabhu, se kromě technického vybavení 
naplnila také potřebnou zásobou bhogy na vaření. 

Ve středu 21.7 vyrazil vůz s Božstvy a Šrílou Prab-
hupádou s doprovodem skupiny extatických odda-
ných do ulic prvního města, Poličky. Lidé reagovali 
nadšeně, s úsměvem se zastavovali, fotili a natáčeli 
tu neobyčejnou podívanou a pro sankírtan oddané 
nebylo těžké dát jim knihu nebo dvě, balíček pra-
sádam, CD s fi lmem o Padajátře, a pozvat je na zí-
třejší kulturní program. Přestože v letních měsících 
není v Česku ve městech tolik lidí, druhý den ve-
čer se jich na náměstí v Poličce sešlo více než 150. 
S chutí si užívali celý dvouhodinový program. Bylo 
na nich vidět, že je zaujal už první dynamický kírtan 
i následující meditativní provedení Šikšáštaky. Vel-
ký potlesk sklidily tanečnice Bharat Natjam Lalita 
a Nitja, a publikum si se zájmem vyslechlo i krátké 
povídání o smyslu Padajátry. Škoda, že se letos na 
začátku festivalu nenašla princezna do úžasného di-
vadla „Tekutá krása“, oddaní byli tentokrát příliš po-
korní a nehrnuli se do hereckého kostýmu, ale další 
tanec a zejména soutěž pro děti i dospělé ve zpívání 
Hare Krišna Mahámantry udržely diváky ve varu až 
do závěrečného kírtanu. Neustálé pozornosti se těšil 
během programu překrásný padajátrový vůz s Bož-
stvy a nejsilnějším zážitkem zejména pro děti byli 
voli Nanda a Dharma.

Eva: 
Já si odnesu úžasný zážitek v tom, že si myslím, že 

je to velmi dobré pro děti, aby se naučily žít v mul-
ti... – jak to říct – ...civilizačním prostředí, protože ony 
jsou vychovávány jako katolíci a evangelíci a neznají 
ty jiný víry a je to vlastně pro ně takový most, aby se 
naučily tolerovat jiný náboženství, aby se jim snažily 
porozumět, a tím pádem i tolerovat. Což si myslím, že 
je úžasný. Odnáším si velmi příjemný prožitek.

Co se vám líbilo nejvíce?
Úžasná atmosféra, velmi bezprostřední...

Další den jsme po ranním programu a chutném 
prasádam (celou Padajátru 
vařil vynikajícím způsobem 
Dína Dojál Prabhu.) vyrazili 
na asi 108 km dlouhou trasu. 
Počasí bylo ideální a oddaní 
si plnými doušky vychutná-
vali tento nádherný festival. 
Častokrát jsem si vzpomněl 
na slova Jeho Svatosti Lóka-
nátha Svámího, který při 
jedné ze svých návštěv české 
Padajátry mluvil o tom, jak 
je Padajátra příznivá nejen 
pro lidi okolo, ale pro sa-
motné oddané. Každý z nich 
je v průběhu celé Padajátry 
aktivně zapojený do nějaké 
služby, během průvodu zní 
neustále extatický kírtan, 
oddaní mají společnost pře-
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krásných Božstev a Šríly Prabhupády, matka Země 
dává sílu a energii, oddaní dýchají čerstvý vzduch, 
zkrátka vše na Padajátře je příznivé.

Láďa:
Líbilo se mi tady moc, líbilo se mi, že je to takové 

spontánní, že ač vaše společenství je považováno za 
trochu zvláštní lidi, přesto přinášíte indickou kulturu 
nenásilným způsobem do Čech a lidem, kteří k tomu 
nemají žádný vztah. Necpete nikomu nic do hlavy, 
žádný fi lozofi e a je to prostě spontánní a přirozený. To 
se mi na tom moc líbí.

Co si od vás odnesu domů? Já myslím, že už mám 
načerpáno z různých jiných zdrojů i od vás, takže už 
to tak nějak jenom posílím. Díky!

 
Jedním z důležitých aspektů Padajátry je společ-

nost pokročilých oddaných. Letos byla pro všechny 
úžasnou inspirací a oživením několikadenní přítom-
nost Hare Krišny Prabhua a jeho transcendentální 

„víny“ v podobě zvučného akordeonu. Neúnavný 
kazatel a zpěvák inspiroval oddané i kolemjdoucí 
k nadšeným kírtanům a do dějin české Padajátry se 
zapsal jeho závěrečný kírtan po kulturním programu 
v Litomyšli, kdy oddaní i hosté zpívali a tančili ještě 
více než hodinu po odjezdu vozu na základnu. Dal-

šími milými hosty byli Gókulčandra Prabhu a jeho 
skupina oddaných z chrámu v indickém Salemu. 

Hlubokým zážitkem bylo letos pro oddané večer-
ní rozdávání knih ve městech. Harinámová skupi-
na zamířila ve volných dnech na nejbližší sídliště 
a uprostřed vysokých paneláků jsme „rozjeli“ sladký, 
ale hlasitý kírtan. Za několik okamžiků se lidé nahr-
nuli do oken a balkónů. Bylo vidět, že jsou vděční za 
toto oživení a potleskem i voláním nás povzbuzovali 
pokračovat. Rádi pak oddaným s knihami otevřeli 
dveře paneláků. Madhusúdan Prabhu, sankírtanový 
lídr letošní Padajátry, nadšeně popisoval takové roz-
dávání: „Lidé byli naprosto uvolnění! Tím, že viděli 
a slyšeli harinám, jim roztála srdce, a celou věc brali 
jako autorizovanou a samozřejmou. Ještě nikdy se 
mi v panelácích tak nerozdávalo, lidé byli absolutně 
přízniví, a kromě jednoho nebo dvou si každý vzal 
knížku!“ 

Pro mě osobně jsou na Padajátře nejúžasnější dvě 
věci. Ta první je, že každý účastník může rozdávat 
knihy. Přestože máme jen dva nebo tři zkušené san-
kírtanové oddané, každé ráno po přednášce je čas, 
kdy se oddaní dělí o své zážitky z rozdávání knih 
a ostatní vidí, že na Padajátře lze rozdávat knihy 
velice snadno. Pak se stane, že rozdává i deset od-
daných, a i když jednotlivci nerozdají tolik, celkový 
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výsledek je velice pěkný. Ten druhý zážitek se týká 
toho, jak Padajátra mění srdce lidí do té míry, že na 
večerních programech nadšeně zpívají Svaté jméno. 
Mladí, staří, děti i dospělí, muži i ženy, už tolik se 
jich vystřídalo v transcendentální soutěži ve zpěvu 
a tanci, a když jsem viděl oddanost a zaujetí někte-
rých z nich, mohl jsem jenom závidět. 

Marcela 
Hlavně jsem ráda, že jste přijeli sem k nám do Lan-

škrouna do východních Čech, protože sama jsem byla 
v Indii, tahle kultura mě zajímá a je docela problém 
se s ní tady setkávat. Mantra Hare Krišna – měla 
jsem vždycky pocit, že to tady bylo něco, co bylo ta-
kový tabu, a jsem strašně vděčná za to, že to zaznělo 
tady na náměstí mezi tou spoustou lidí a strašně ráda 
jsem si s váma zazpívala a zatancovala. Když jsem 
vás poprvé viděla chodit tady po náměstí, tak první, 
co jsem udělala, bylo, že jsem si šla „vyškemrat“ pra-
sádam. No a koupila jsem si knížky, dneska přibylo 
i CD, takže mám velkou radost. A abych ne-
zapomněla, dcera se nechala namalovat a je 
velice spokojená.

No, a pokud chcete slyšet o zázracích, 
z těch letošních tady máme jeden. V po-
sledních dnech Padajátry se na večerním 
programu objevila rodina se dvěma dětmi, 
které se i s maminkou zúčastnily soutěže. 
Program se jim tak líbil, že přijeli i na násle-
dující představení. Tam už se soutěže zúčast-
nil i otec. Stal se jedním z vítězů a při před-
stavování vyšlo najevo, že pracuje v masném 
průmyslu. Pokud vím, své zaměstnání ještě 
nezměnil, ale celá rodina přijela i na závě-
rečný program letošního turné. Za ty tři ve-
čery vyhráli všechny ceny, koupili si několik 
knih i padajátrové CD. Když jsem tatínka 
před několika týdny kontaktoval, napsal mi 
jednoduchou sms: „Kdy k nám zase přije-
dete s Padajátrou?“ Jsme domluvení na ně-
jaké akci v následujících týdnech, bude to 
asi přednáška s kurzem vaření a s kírtanem, 
a pokud to jen trochu půjde, musíme zařadit 
i jejich milované divadlo „Tekutá krása“. 

Irena 
Chtěla bych vám všem poděkovat za krásný 

program, který jste pro nás tady ve městě udě-

lali. Moc se mi líbili ty vaše „voličky“, no a celkově ten 
program a to tancování. A spokojenost těch lidí a dětí. 
Hlavně těch dětí. Byla bych ráda, kdybyste sem jezdili 
víckrát a častěji, protože si myslím, že ti lidi tady byli 
s tím vaším programem spokojení.

Moc mě to hřeje a jsem spokojená. Víte, v životě 
jsem měla hodně smůlu a cejtim na duši, že se mně 
ulevilo. Tim vašim zpěvem a tim tancovánim je mně 
uplně lip a myslím si, že byste měli jezdit mezi lidi čas-
těji. Hlavně mezi mladý lidi, protože ty to potřebujou 
nejvíc. My staří už ne, já už jsem vlastně babičkou, 
takže bych to doporučila spíš těm mladým, hlavně 
aby se zklidnili. Ta doba je horší a horší a ty mladý 
to potřebujou, opravdu jo. Myslim si, že to byl krásnej 
program.

Moc se mně to líbilo, děkuju moc, i jako lidi, je na 
vás vidět, že jste spokojený, a to každej člověk v dnešní 
době potřebuje...
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Až na vrcholky hor...
Žuch!! Marně hledám vhodné 

citoslovce, které by věrně vy-
stihlo zvuk těla, které se po krátké 
levitaci 30 centimetrů nad sedač-
kou po nárazu do maxi retardéru 

nebo přeletu stejně hlubokého 
výmolu rychle vrací k zemi, a jak 
asi zní odtrhující se slezina a ob-
ratle narážející o sebe tíhou ně-
kolika G. Žuch!!! Znova a znova. 
Náš autobus ztratil pérování zřej-
mě v první světové válce, a to měl 
již za sebou jistě několik let nelí-
tostného zneužívání na indických 
silnicích. Žuch!!! Střeva se kroutí 
do velkých otazníků, které se nám 
všem ve tvářích zračí jako jediná 
otázka - Kdy už tam budem?!?!?! 
Pak jsou tu ještě další otázky, kte-
ré se již velice individuálně obje-
vují v myslích členů naší výpravy 

a kvůli hrozbě překousnutí jazyka 
zůstávají nevyřčené. V mém pří-
padě to bylo váhání, zda se mám 
pozvracet nebo usnout. Mezitím 
se bez ptaní dostavovaly mrá-

koty a pocity utržení 
veškerých vnitřních 
orgánů či alespoň 
slabého otřesu moz-
ku. Na pravé straně 
silnice člověk zahlédl 
pouze dno strže vzdá-
lené minimálně 300 
metrů, na němž se tu 
a tam zablýsklo roz-
bité okno zříceného 
dopravního prostřed-
ku. Podívat se rovně 
znamenalo podívat 
se do očí řidiči proti-
jedoucího vozu, který 
měl na vyhnutí asi tak 
tři centimetry volné-
ho prostoru. A na levé 
straně se nám nad hla-
vou tyčily pyšné štíty 
Himálaje se zlověstně 

rozeklanými balvany a trhlinami 
po nedávných sesuvech půdy. Vy-
berte si. Zásoby Kinedrylu nebyly 
nekonečné, ale zvládli jsme to.

Tak takto probíhal 
začátek našeho dobro-
volného dobrodružství 

– výpravy do Himálaje. 
Už první cesta pravě-
kým autobusem z Dillí 
do Haridváru vyzkou-
šela naše odhodlání. Po 
asi šesti hodinách poby-
tu v indickém autobusu, 
který spíše připomínal 

hodně starou tatramatku a to ve 
všech ohledech – jsme se značně 
otřesení a roztřesení rozkoukáva-
li po starověkém městě Haridvár, 
který je bránou do velehor Hi-
málaje. „Hari“ je jiné jméno Pána 
Višnua, Krišny, a „dvár“ znamená 
brána. Takže je to místo velice po-
svátné, kterým oběma směry již 
tisíce let procházejí na své pouti 
hledači Absolutní pravdy. Leží 
na samém úpatí majestátních 
Himálají a Ganga musela urazit 
250 kilometrů od svého pramenu 
v Gómukhu, který je naším cílem, 
než mohla spočinout v tomto 
poutním místě a pokračovat dál 
planinami severní Indie směrem 
k oceánu.

V Haridváru se každých 12 let 
pořádá Kumbha Méla, obrovská 
duchovní slavnost, na kterou při-
cházejí statisíce světců, sádhuů 
i obyčejných lidí, aby se vykoupali 
v Ganze, odložili zde, na jednom 
ze sedmi nejposvátnějších míst 
v Indii, své hříchy a načerpali du-
chovní sílu díky společnosti toli-
ka svatých lidí. 

Rišikéš

Vrindávan Prija dd reportáž
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Stačilo nám několik hodin 
v prostém indickém hotýlku 
a s obnoveným odhodláním jsme 
se vydali k matce Ganze získat její 
požehnání, spočinout v její laska-
vé náruči a nalézt u ní sílu k další 
cestě. Podle textů Véd má Ganga 
svůj původ v duchovním světě 
ležícím mimo tento hmotný svět 
a po doteku lotosových nohou 
Pána Krišny postupně sestoupila 
napříč třemi vesmíry až na plane-
tu Zemi, kde její proudy zastavil 
soucitný Pán Šiva svou hlavou, 
a tak je navždy spojen s matkou 
Gangou. Koupel v Ganze je pro-
to nanejvýš duchovní a očišťující 
zážitek, který se těžko vysvětluje, 
ale každý, kdo se ponořil do jejích 
bělavých vod, mi dá jistě za prav-
du, že Ganga není obyčejná řeka. 
Ještě večer jsme na místě zvaném 
Har ki pauri zhlédli působivou 
Ganga-púdžu, bohoslužbu, která 
se pro Gangu dělá každý večer 
a obětují se při ní obrovské, ně-
kolika poschoďové ghíové lampy 
za zpěvu tradičních bhadžanů, 
modliteb. Věřící obětují Ganze 
malé ghíové lampičky ozdobené 
květinami, které pak po desítkách 
plavou v jejím rychlém proudu, 

dokud se nepo-
topí. I my jsme 
obětovali tu svou 
a snažili se ve tmě 
rozeznat, jestli 
překonala všechny 
peřeje a dala nám 
tak snad znamení, 
že i my překonáme 
všechny nástra-
hy na naší životní 
pouti za nejvyšším 
cílem.

Ganga je zde 
vším - dárkyní 
života, matkou, 
bohyní, místem 
posledního spoči-
nutí i bránou k no-
vému životu a i ten 
poslední žebrák 
má ve svém srdci 
pokladnici hluboké oddanosti, 
víry a vděčnosti pro tuto všeočiš-
ťující a milostivou Pánovu služeb-
nici. Koupel v řece Ganze je úkon 
prostý, ale má moc posunout člo-
věka k vyšším úrovním a pomoci 
mu vymanit se z koloběhu rození 
a smrti a nalézt útočiště u loto-
sových nohou Nejvyššího Pána. 

Denně se proto u břehů 
Gangy po celém jejím toku 
tisíce a tisíce lidí noří do 
jejích posvátných vod.

Další den jsme se vydali 
jen o 25km výš, do Rišikéše, 
dalšího posvátného místa, 
které je ale proslulé i kvůli 
svým vzácným návštěvám 
celebrit ze Západu, jako 
byli Beatles apod. Rišikéš, 
původně Hršíkéš (jméno 
Višnua, Krišna znamenají-
cí Pán smyslů) je skutečně 
o dost více přizpůsobený 
našim západním nárokům 

na pohodlí. Je tu také spousty jó-
gových studií, ájurvédských klinik, 
ášramů a podobných tělu i duchu 
se věnujících zařízení, jež jsou 
dnes velice populární, takže jsme 
zdaleka nebyli jedinými bílými 
tvářemi široko daleko, jak tomu 
bylo v Haridváru. Rišikéš dostal 
své jméno podle dávné událos-
ti, kdy se zde zjevil Pán Višnu ve 
své podobě Hršíkéši světci Raib-
hja Rišimu, který zde na březích 
Gangy prováděl přísnou askezi.

I zde jsme zhlédli Ganga-púdžu. 
K našemu milému překvapení při 
ní bhadžany zpíval nám všem 
dobře známý Vaiyasaki Prabhu, 
což bylo po těch pár dnech v há-
jemství matky Gangy a Pána Šivy, 
kdy jsme mahámantru slyšeli, jen 
když jsme poslouchali sami sebe, 
opravdu srdce oblažující zážitek. 

Hned další den jsme se statečně 
nalodili na další autobus a pod-

Chrám Matky Gangy v Gangótrí
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nikli další zkoušku nervů. Tento-
krát jsme už ale byli zocelení prv-
ní zkušeností a i po přestupu do 
džípu, který nás odvezl do Gang-
nání, nás humor neopustil. Gang-
nání je na půl cesty mezi Uttar-
káším a Gangótrím a je to velice 
příjemné místo, zvláště proto, že 
je to malá prostá vesnička, oplý-
vající klidem, neskutečně čistým 
vzduchem a především - což jsme 
skutečně ocenili - dokonalými 
horkými prameny, vyvěrajícími 
z hory. Jejich blahodárná voda je 
zde zachycovaná do nádrží, zvlášť 
pro ženy a pro muže, do kterých 
jsme vděčně ponořily svoje roz-

kodrcaná těla, a uklidnili tak naši 
již značně rozhozenou vata-došu.

Další den, další džíp, další špl-
hání po úzkých a sesuvy naruše-
ných silnicích, pořád výš a výš 
a výš. V té chvíli se naše šestičlen-
ná výprava rozrostla o tři další 
členy – bratra a sestry z Ruska. 
Díky nim se nám náklady na cestu 
příjemně snížily. Na konci toho-
to výtřasu leželo Gangótrí. Další 
poutní místo na Ganze, která má 
zde jméno Bhagírathí, podle krá-
le z dávných věků, který přivedl 
nebeskou Gangu do pozemských 
sfér. Je to poslední místo, kam 

se ještě dá dojet 
džípem nebo in-
dickým terénním 
autobusem. Dál 
už se musí pěšky 
nebo na oslu.

Gangótrí leží 
v nadmořské výš-
ce 3753m nad mo-
řem. Což se pozná 
snadno – nemáte 
co dýchat… Proto 
jsme se rozhodli 
věnovat aklimatizaci cenný jeden 
den navíc a pak se teprve vydat na 
18 kilometrový trek do Gómukhu, 

ke skutečnému pra-
meni řeky Gangy. 
V Gangótrí končí leg-
race. Ganga je tu sice 
tak čistá, že z ní může 
pít i kojenec, ale je to 
v podstatě tekutý led, 
takže ponořit se do 
jejích vod zvládli jen 
ti odolnější z nás. My 
ostatní jsme se spoko-
jili s pitím a pár kap-
kami na hlavu. 

Také celková teplota 
se od Haridváru znač-

ně změnila, místo krátkých ru-
kávů přišla na řadu teplá mikina 
a podvlíkačky a v noci (a někdy 
i ve dne) jsme děkovali Krišnovi 
za inspirování výrobců 
ke konstrukci spacáků 
do teplot pod bodem 
mrazu. Gangótrí vlád-
ne chrám zasvěcený 
Ganze. Na Diválí, kon-
cem října, se celé měs-
to zavře, zapadá sně-
hem a zůstávají tu jen 
světci a jogíni. Božstvo 
Gangy se v barevném, 
veselém průvodu sne-
se o několik kilometrů 

níž do Harsilu, kde je až do května 
a pak se vrátí zpět do Gangótrí.

Gangótrí je jedním z „čo-
ta-čárdhámů“, neboli malého 
okruhu čtyř hlavních poutních 
míst v Himálaji. Ostatními jsou 
Jamunótrí, kde pramení Jamuna, 
pak Kedarnáth zasvěcený Pánu 
Šivovi a Badrináth zasvěcený 
Pánu Nárájanovi, Višnuovi. To 
zas někdy příště…

Naše ubytování spravovali kně-
ží z chrámu Gangy, a ti nás k naší 
radosti pozvali, ať večer uděláme 
v chrámu kírtan, což jsme také 
udělali a doplnili tak svoje zásoby 
duchovní energie.

Výstup ke Gómukhu pak byl 
opravdu náročnou vysokohor-
skou túrou, která začala za krás-

Cesta ke Gómukhu
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ného babího léta a skončila v chu-
melenici. S batohy na zádech se 
spacáky a veškerým teplým ob-
lečením, které jsme měli, jsme 
po celodenním stoupání překo-
nali potřebných skoro 500 met-
rů převýšení a téměř na sklonku 
dne jsme zmrzlí na kost, unavení 
a hladoví konečně dorazili ke ký-
ženému cíli – ledovci Gómukh le-
žícímu v nadmořské výšce 4255m, 
odkud vyvěrá Ganga. Trochu nám 
zkazil náladu nečekaný popla-
tek za vstup do národního parku 
Gangótrí, který byl čárou přes náš 
už tak těsný rozpočet, ale neuvěři-
telná podívaná na majestátní pro-
jevy hmotné energie Pána, které 
se nám celou cestu nabízely, za to 
skutečně stála. A jak říká Bhaga-
vad-gítá – „toto je jen zlomek Mé 

nádhery…!“ Jestli 
toto byl zlomek, 
o kolik skvělejší 
musí být ten celek, 
kterého je toto celé 
vesmírné stvoření 
pouhým nepatr-
ným střípkem?! 
A tak si člověk zno-
va uvědomil, čeho 
se vlastně musíme 
vzdát v porovnání 
s tím, co můžeme 

získat. Za střepy je nám nabízeno 
bohatství nezměrné ceny, o které 
nás už nikdy nikdo nepřipraví.

Dojít až k ledovci bylo bohu-
žel zakázáno, a tak jsme asi 300 
metrů od něj zastavili u malého 
chrámku Pána Šivy, poklonili se 
matce Ganze, udělali malý, ale 
nadšený kírtan s improvizovaný-
mi kamennými kartály, každý se 
obrátil ke svému srdci a modlil se 
a hledal svůj důvod a touhu, proč 
sem přišel. Pak už jsme zamířili 
zpět do 4 km vzdálené Bhodžbá-
sy, kde jsme chtěli přespat a násle-
dující den sestoupit do Gangótrí. 
Rovnou jsme se chtěli vydat na 
cestu směrem do Dillí, odkud 
nám za pár dní odlétalo letadlo 
do Džagannáth Purí.

Bhodžbása je malá záchytná 
stanice, kde stojí chrám Rámy 
spojený s ášramem a také je zde 
stanice pro turisty nabízející 
prosté ubytování. Opravdu pro-
sté – stany. Které jsme vzhledem 
k teplotě na nule s díky odmítli 
a poprosili jsme o útočiště v chrá-
mu, společně s asi třiceti dalšími 

poutníky z Indie i ze Západu. Do-
stali jsme k dispozici prostornou 
místnost, která by se v Čechách 
dala přirovnat ke chlívu. Na zemi 
leželi deky, kterými bychom za 

Na cestě tam... Na cestě zpátky...
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normálních okolností přikryly 
možná popelnice, ale v současné 
chvíli to pro nás byly ty nejčistší 
péřové duchny, kterými jsme se 
velice ochotně obložili ze spodu 
i ze shora a všech devět nás pak 
ulehlo k zaslouženému odpočin-
ku. 

Nadmořská výška si však v noci 
vybírala svou daň, a tak i ti z nás, 
kteří doteď zdárně obstávali při 
této zkoušce těla i nervů, nakonec 
také poznali, co dokáže nedosta-
tek kyslíku. A tak od zimničních 
stavů střídaných přehří-
váním organizmu, zástav 
dýchání, přes noční můry, 
klaustrofobii až po pořád-
né haluze, za které by se 
nemusel stydět ani Timo-
thy Leary, jsme měli pří-
ležitost ochutnat důstojný 
vzorek himálajské nabídky 
vysokohorských psychóz.

Cesta dolů byla neskutečně 
rychlá, a ačkoliv uběhl jen jeden 
den, příroda kolem se změnila 
k nepoznání. To, co ještě včera 
byla líbezně podzimní krajina, 
kudy jsme procházeli se sluneč-

ními brýlemi a chvílemi i v krát-
kém rukávu, byla nyní temná, až 
zlověstně vyhlížející nehostinná 
země nikoho, pokrytá sněhem 
a ledem. Cestou jsme sice ještě 
stále potkávali odhodlané pout-
níky, mířící ke Gómukhu, ale my 
sami jsme byli opravdu rádi, že 
míříme opačným směrem.

Zbytek naší cesty do Indie už 
byla ve srovnání s touto himá-

lajskou výpra-
vou prakticky 
dovolená, kde 
se dobrodruž-
ství odehrávalo 
spíše na vnitř-

ní úrovni, a každý by musel sám 
za sebe povyprávět, co si odnesl, 
nebo co ztratil. Když se dívám 
zpátky, z tepla svého pokoje, sko-
ro tomu nevěřím, že jsme tam vů-
bec byli. Život tam má zcela jiné 
tempo, lidé tam žijí neskutečně 
prostě a odříkavě, jejich smyslový 
požitek spočívá v jednoduchých 
radostech, jako je přátelské setká-

ní s lidmi a teplý čaj. Žijí 
v pokoře, které člověka 
život v takových podmín-
kách snadno naučí. Jinak 
to ani nejde. Ve srovnání 
s mocí přírody a Boha je 
tu člověk nepatrný a zcela 
závislý na božích darech 
a pomoci druhých. Jsem 
vděčná, že mi Krišna 
umožnil vidět další stří-

pek Jeho majestátu a modlím 
se, kéž nám všem matka Ganga 
požehná, ať stejně tak, jako ona 
nezadržitelně plyne ke svému cíli 
v oceánu, i my směřujeme bez 
odchýlení k našemu věčnému cíli 

– lotosovým nohám Krišny na Gó-
lóce Vrindávanu.

Z velkých světců jsem Bhrigu, 
z vibrací jsem transcendentální 
óm. Z obětí jsem zpívání Svatého 
jména (džapa) a z nehybných věcí 
jsem Himálaj. (Bhagavad-gítá 
10.25)

Bhodžbása

Gómukh

Noclehárna
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V historii světa se pravidelně objevují i zprávy 
o jeho konci. Prakticky to vypadá tak, že se lidi 
upnou k nějakému datu a očekávají nejrůznější po-
hromy, které mají zpustošit zemi. Jedno z posled-
ních takových proroctví bylo stanoveno 11. srpna 
1999. Mnoho lidí tehdy očekávalo konec světa na 
základě jednoho Nostradamova slavného proroc-
kého čtyřverší. Proroctvím, které hlásalo, že toho 
roku přijde velký Král Strachu, bylo nejspíš míněno 
zatmění slunce, které ten den právě nastalo. Planetě 
i jejím obyvatelům se toho dne nic nestalo. Nepřišel 
ani konec světa spojený s příchodem roku 2000.

V 16. století jasnovidka Matka 
Shiptonová prý předpo-
věděla konec světa 
na rok 1881. 
M y s t i k 
J á -

chym z Fiore koncem 12. století předpověděl na rok 
1260 příchod Antikrista. Ten bude poražen a nasta-
ne věk idylické utopie. Kolem jeho učení vznikla 
celá sekta. Zakladatel Jehovistů Russel předpověděl 
konec světa na rok 1914. Když neuspěli, posunuli 
proroctví na rok 1925, poté 1975. Seznam proroctví 
konce světa je prakticky nekonečný. Pokud dobře 
vidím, žádné se zatím nenaplnilo. Konec světa je 
atraktivní téma pro fi lm i literaturu. Lidé i nadále 
zánik očekávají.

Tentokrát se jejich pozornost obrátila k obdi-
vuhodnému mayskému kalendáři, a to k datu 21. 

prosince 2012. To je den, kdy končí 
třináctý baktunský cyklus, 

tedy období, které za-
čalo v roce 1618. 

Podle Mayů 
v tom-

Krátké zastavení

nad koncem světa
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V 16. století jasnovidka Matka 
Shiptonová prý předpo-
věděla konec světa 
na rok 1881. 
M y s t i k 
J á -

prosince 2012. To je den, kdy končí
třináctý baktunský cyklus, 

tedy období, které za-
čalo v roce 1618. 

Podle Mayů 
v tom-

bh. Robert Hoffmankoutek
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to baktunu bude lidstvo pomalu smě-
řovat k materiálnímu myšlení a vzda-
lovat se od toho duchovního, a to až 
do slunovratu roku 2012. Toho dne 
má být celý cyklus uzavřen a zakon-
čen „očištěním“ civilizace. Třináctý 
cyklus je v kalendáři Mayů poslední 
z celého věku Slunce, což je termín 
pro jiný cyklus, trvající 26 tisíc let.

Pro mnoho lidí se to stalo inspira-
cí pro vytváření různých spekulací 
o konci světa. Datum 21. 12. 2012 se 
stal legendárním pojmem, je pikantní 
totiž i shodou s mnoha předpověďmi 
z ostatních kultur. Dokonce někteří 
ekonomičtí prognostici předpovídají 
změnu na světové burze, astronomo-
vé informují o mimořádném posta-
vení planet naší sluneční soustavy 
a dalších událostech, astrologové zas 
říkají, že současný věk Berana dospě-
je ke svému závěru v roce 2012.

V celé společnosti je v koloritu stá-
le přibývajících přírodních pohrom 
stupňováno určité napětí z těchto 
zpráv. Člověk je postaven před sku-
tečnost, že bude muset opustit své blízké, svůj ma-
jetek, plány, svoje tělo. Situace je tedy rovna situa-
ci, před kterou bude každý dříve či později jednou 
postaven. Nastává určitá panika a beznaděj, pro 
osoby, zahalené materialistickým vědomím nezbývá 
najednou žádné útočiště. Pro oddaného, praktikují-
cího duchovní život v souladu s učením předešlých 
duchovních mistrů, však materiální svět už skončil. 
Postupně realizuje sebe jako duši a jakékoliv do-
časné okolnosti jako máju neboli to, co není. Pro 
transcendentalistu je každý okamžik možností jak 
žít věčně. Zatímco zatvrzelému materialistovi svět, 
který tak uctíval, zhořkne, až když je donucen vše 
opustit, transcendentalistovi, který medituje na 
jméno a podobu Boha, tento svět zhořkne daleko 
dřív, neboť sladkost, vyplývající z této meditace, se 
nedá nahradit žádným materiálním prostředkem.

Nějaký muž v New Yorku říkal, že se blíží konec 
světa, ale Šríla Prabhupáda na to reagoval, že „ko-
nec přichází vždy.“ Osoba pohroužená v hmotném 

vědomí se vždy velice obává konce a přemýšlí, „když 
už to přijde?, Už to přijde?“ Ale oddaný ví, že ko-
nec vždy přichází, ať už s válkami nebo přírodními 
kalamitami, nebo jednotlivě, každá duše se neustále 
chýlí ke konci po předchozím konci, tím jak duše 
přechází z jednoho těla do druhého. Takže když se 
blíží konec, oddaní se nestrachují nad tím, jak mo-
hou trávit zbývající čas se svými drahými. Šríla Prab-
hupáda přirovnával tato neštěstí k vlnám v oceánu. 
Některé vlny jsou války, některé z nich jsou přírodní 
katastrofy, a některé jsou smrt rodiny nebo přímo té 
osoby. Protože v tomto hmotném světě vlny kalamit 
budou vždycky, my bychom se těmito dočasným vl-
nami, které vždy přicházejí a odcházejí, neměli zabý-
vat. Naším cílem je překonat oceán hmotné energie. 
Jak je řečeno v Bhagavad-gítě 7.14

Tato Má božská energie, sestávající ze tří kvalit 
hmotné přírody, se dá stěží překonat. Ale ti, kdo se 
Mi odevzdají, ji snadno překročí.

Veselé vánoce a šťastný konec světa.



Suroviny:
Těsto
450 g hladké mouky na těsto + 
250 g hladké mouky na vyválení
100 g medu
150 g cukru krupice
50 g másla
50 g mléka
50 g mletých ořechů
15 g jedlé sody
1 čl skořice

Krém
250 g másla
6 dl mléka
4 pl hrubé mouky
1 vanilkový cukr
200 g cukru krupice

Postup:
V jednoduchosti tohoto recep-

tu je krása. Všechny suroviny si 
navažte, odměřte a na plotnu po-
stavte 2 větší hrnce.

Do toho, ve kterém budete tvo-
řit těsto, dejte všechny suroviny 
s výjimkou mouky. Dobře všech-

ny suroviny rozmíchejte, aby vy-
tvořily hnědou řídkou kaši a na 
mírném ohni nechte vzkypět.

Po odstavení z plotny zapracuj-
te do směsi 450 g hladké mouky. 
V případě, že je těsto pořád dost 
řídké, použijte trochu ze zbylých 
250 g mouky a ještě na vále ji 
do těsta vpracujte tak, aby mělo 
konzistenci jako tužší plastelí-
na. Poté na vále pomoučněném 
zbylou moukou vypracujte těsto 
do hladka a rozdělte na čtvrtiny 
(mouky rozhodně na vále ještě 
zbude). Z každé čtvrtiny vyválí-
me plát o velikosti standardního 
plechu a ten položíme na pečící 
papír a pečeme v troubě vyhřáté 
na 180 °C cca 7-8 minut.

Krém je ještě jednodušší. Do 
druhého hrnce dejte všechny su-
roviny s výjimkou másla. Za stá-
lého míchání uvařte „krupicovou“ 
kaši a tu následně vmíchejte do 
změklého másla.

Pláty medových řezů po vyta-
žení z trouby nechte vychladnout 
a poté položte všechny na sebe. 

Nepravidelné okraje odřízněte 
najednou, aby výsledné řezy měly 
tvar obdélníku.

Řezy poté ještě rozpulte, čímž 
získáte osm plátů přibližně ve ve-
likosti formátu A4 a hromádku 
odřezků, které necháme v teplé 
troubě vysušit a následně na-
strouháme na sladkou strouhan-
ku.

Pak už jen skládejte jeden plát 
na druhý, prokládejte krémem, 
který jste předtím rozdělili v míse 
od oka na 9 dílů.

Poslední plát těsta přitlačte ru-
kama ze shora tak, aby se všech-
ny pláty pokud možno přitiskly 
k sobě, ale aby to nevytlačilo zby-
tečně krém ven.

Zbylým krémem potřete vrch-
ní plát i stěny řezů, posypte shora 
i ze stran vyrobenou strouhankou 
z odřezků a nechte minimálně je-
den den odpočinout a zvláčnět. 
Čím déle tím lépe.

Nakonec vše obětujte s láskou 
a oddaností Šrí Krišnovi. Dobrou 
chuť!
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