6m.'

Klaním se před Sarasvatí,
paní věd a vzdělanosti.
Také Brahmovi se klaním,
jenž je Višnuem i Šivou,
jenž je vším, co existuje,
i vším tím, co vubec není.
Vyslechněte vyprávění,
které složil dávný Vjása,
mudrc ctihodný a svatý,
prazdroj moudrosti a ctnosti.
Vyprávění to si lidé
budou předávat z úst v ucho
po věky a po staletí;
nezapomenou je nikdy,
neboť velký Vjásuv epos
nesmrtelnosti se dočká.

©Vladimír Miltner, 1988
Illustrations ©Jaromír Skfivánek, 1988
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ani toho, že Gándhárí má sto synů. Ale velice mne
mrzí, že od Kuntí máš tři syny a ode mne žádného.
Kuntí je moje sokyně, a proto se nehodí, abych ji
prosila o laskavost. Kdybys však za mne u ní ztratil
.
slůvko, snad by se uvolila mi pomoci"
Pándu tedy přemluvil Kuntí, aby propůjčila Má
drí svou čarovnou mantru, ježto by se také chtěla
stát matkou. Kuntí tak volky nevolky učinila, ale
chytrá Mádrí hned požádala božské blížence Ašvi
ny - a narodila se jí krásná dvojčata, bratři Naku
la a Sahadéva.
Kuntí se ovšem nahněvala, a když ji Pándu pro
sil, aby svou mantru půjčila Mádrí ještě jednou, od
sekla mu: "Podvedla mne. Jak jsem mohla tušit, že
požádá najednou dva Ašviny? Teď už má dva syny
a to stačí. Moje mantra, kterou mi dal žrec Durvá
.
sas, zůstane u mne"
Pánduovi synové Judhišthira, Bhíma, Ardžuna,
Nakula a Sahadéva rostli, sílili a prospívali na těle
i na duchu. Brzy byli všude známi co svorní bratři
Pánduovci.
Avšak tu již číhal neodvratný osud. Jednoho jar
ního podvečera se Pándu procházel hájem se svou
chotí Mádrí a kochali se svěží krásou poupat
a květů, jež byly obsypány roji včel a čmeláků opi
lých vonným nektarem. Z košatého větvoví zazní
val toužebný hlas černé kukačky, jenž jasným ná
pěvem doplňoval bzučení hmyzu. Hladina blízkého
jezírka byla zcela pokryta rozkvetlými lotosy růz
ných barev. Když Pándu pohlédl do hlubokých očí
své choti Mádrí oděné v průhledné mušelínové sárí,
touha a vášeň v něm vzplály jako lesní požár. Za
pomněl na osudné prokletí, objal Mádrí oběma pa
žemi, přestože mu v tom zoufale bránila - a na vr
cholu rozkoše zemřel.
Nekonečné bylo hoře obou Pánduových manže
lek, bezedný byl žal jeho synů Pánduovců. Celé
království želelo náhlého odchodu svého bývalého
krále. Na pohřební hranici s mrtvým Pánduem
vstoupila i Mádrí, neboť se považovala za příčinu

jeho podivné smrti a chtěla mu svou oddanou lásku
projevovat i na onom světě. Kuntí pak měla vycho
vávat všech pět bratří Pánduovců.
Když po dvanácti dnech skončily smuteční obřa
dy, řekl mudrc Vjása své matce Satjavatí: "Dny slá
.
vy JSOU
ty tam. Teď nastává údobí úpadku a strastí.
Bylo by lépe, kdybys odešla do lesní samoty a od
dala se kajícnosti a rozjímání, jelikož pro starý věk
není dobré ani vhodné sledovat rozklad rodových
svazků a pout."
Satjavatí tak s dovolením Bhíšmovým učinila
a provázena svými dvěma snachami Ambikou
a Ambálikou odešla z Hastinápury. Po několika le
tech pak v lesní poustevně tiše usnula navždy.
Čas je to, co trvá stále
bez ohledu na děj světa.
Čas je nekonečné bytí,
nepočal a nepřestane.
Čas je tvůrce, čas je zhouba,
čas je všeho času pánem.
Všichni spí, čas nespí nikdy;
všichni padnou, čas však běží.
Co zde bylo, je a bude,
všechno to jsou děti času.
Rozume můj, nekolísej!
Ty jsi toho času svědek.
Pánduovi synové byli po smrti svého otce vycho
váváni v královském paláci v Hastinápuře společ
ně se svými bratranci, syny slepého krále Dhrtaráš
try, kteří byli známi co Kuruovci, potomci praotce
Kurua, třebaže i Pánduovci vlastně pocházeli z Ku
ruova rodu.
Nejsilnějším z Pánduovců byl Bhíma, jenž vyni
kal zejména v běhu, v zápase, v lukostřelbě - a též
v jídle; měl přízvisko Vrkódara, Vlčí břich. Své síly
užíval i ve hrách, nikoli ve zlém úmyslu, spíše jen
z rozpustilosti, ale u svých bratranců tím způsobil
mnoho zlé vůle a nevraživosti. Nejvíce si ho znená
viděl nejstarší Durjódhana, který kul pikle, jak se

"Kdybych byl býval věděl o té hanebné falešné
hře v kostky, kterou na vás nastražili proradní
a z�lud�í , �uruovci," řekl Kršna, "nestalo by se, co
ted proz1v31t�. Byl bych vám, a zvláště Judhišthi
.
�ovt, vysvethl všechny záludnosti hry v kostky
1 P?Sedlost hr�čské vášně. Avšak byl jsem vázán
b?Jem proti. Štšupálo_vý!ll příbuzným a přívržen
.
cum a měl JSem
s mm1 co· dělat, takže jsem se
o tom �š�m dověděl příliš pozdě. Teď už se nedá
.
mc
zvratlt, ale buďme jednotni a připravujme se.
Čas nastane."
R�zlo_u�il se s Pánduovci a jejich chotí a odjel
a s mm 1 tl ostatní.
"V těchto lesích tedy máme prožít dvanáct let"
řekl Judhiš,thira trpce svým bratřím, "a to mou vi
nou. Dvanact let samoty. Vyberme si nějaké pěkné
místo, kde je dost zvěře, ptactva a lesních plodů
a ka'!l c�odívají světci a kajícníéi. Pojďme, usídlíme
se u Jeztrka v lese Dvaitavaně." A šli do lesa Dvai
tavany a usídlili se tam.
Jed!loho večera řekla Draupadí Judhišthirovi:
.
"Povšiml sis,
že když jsme odcházeli z Dhrtaráštro
va královského paláce do vyhnanství, byli všichni
aspoň vá�ní, zamyšlení, ne-li přímo zarmoucení,
a Jen DurJódhana, Sakum. , Karna a Duhšásana ne
�krýval� s':ou škodolibou radost a potěšení, ba pro
Jevovali az �emístné veselí. Můžeš jim to zapome
n�ut �. prommout? Jsi přece kšatrijského stavu! Za.
bIJ Je
.
Na to jí Judhišthira odpověděl: "Já nehledám
poms!u· To by byl nekonečný kruh, z něhož by ne
.
�ylo umku. Kdyby každé zlo plodilo jen další zlo,
jak �y vypadal �vět? �de by by_ly zákony mravní
v u? Um !li
.
ho ra
�
� prommout Je Jedna z nejvyšších
ctnosti. PromiJem a laskavost jsou vlastnostmi
moudrých."
"Bezpochyby máš pravdu,'' souhlasila Draupadf,
"pokud mluvíš o mravním řádu, jímž je řízen svět
a vesmír. Avšak bylo to tím mravním řádem žes
všechno prohrál v kostkách? Snad je to říz�nfm

osudu. Jako býk vedený na provaze, jako kmen
stromu unášený říčním proudem, jako perla navle
čená na niti, tak člověk sleduje vůli osudu."
"Hovoříš hezky, hovoříš souvisle a přesvědčivě,''
řekl Judhišthira, "ale nemá to pravého smyslu. Člo
věk nezachovává zákony mravního řádu pro ně sa
my, ani tupě nesleduje vůli osudu. Člověk prostě
má konat svou povinnost, má řešit úkoly, které
před ním stojí. To je to základní, to je to nejdůleži
tější. Vztahy jeho činnosti k mravnímu řádu a osu
du jsou vlastně až druhotné. Je ovšem záhadou,
proč některé dobré činy vedou ke zlému, nebo
proč některé hanebnosti zůstávají bez odplaty, ale
snad je to jen zdánlivé nebo prozatímní; některé
jevy zkrátka člověk nemůže pochopit, natož vy
světlit."
"Avšak chce to činy!" zvolala Draupadí. "Co je
život bez činů? Líný .a nečinný člověk se rozplyne
v životě jako hrnec z nevypálené hlíny ve vodě.
Nic, co za něco stojí, není bez pohybu, bez činu. Či
nem vzniká olej ze sezamového semínka, jogurt
z mléka a muž z holobrádka. Což zákonodárce
Manu nedoporučoval správnou činnost a rozhodné
činy? Jen tak lze dosíci úspěchu"
.
"Ba, je to tak,'' připojil se Bhíma. "Co získáme
tím, že tu trčíme ve vyhnanství? Durjódhana se
podvodem a lstí zmocnil našeho království, jako
když smrdutý šakal uzme kořist statnému lvu. Proč
se nechopíme zbraní a nedobudeme si svou říši
zpět udatným bojem?"
Judhišthira vyslechl tyto názory klidně a trpělivě
a neméně klidně a trpělivě pak pravil: "Máte oba
pravdu. Vaše slova mne bodají jako šípy, ale nestě
žuji si. Jen já a moje bláhovost jsou příčinou vy
hnanství, jež vy zakoušíte z mé viny. Vím to sám
nejlépe. Avšak znova vám připomínám, že zacho
vávání zákonů mravního řádu a konání všech po
vinností a těch úkolů, jež před člověka staví osud,
jsou závažnější a důležitější než život sám."
"Život je krátký, bratře,'' namítl Bhíma. "Pomine
brzy jako pěna na mořských vlnách. Za těch třináct

tuhle dobrou zprávu ti dám sto vesnic a sto tisíc
krav!" A hned kázal slavnostně vyzdobit celou
Ajódhju. Ulice byly skropeny vonnou vodou a po
sypány květinami, z domů, chrámů a věží zavlály
prapory a odevšad se ozývala veselá hudba. K uví
tání vyšel z města Rámovi vstříc dlouhý průvod.
Tisíce jezdců na bujných hřebcích, tisíce vyšňoře
ných slonů, nepřehledný dav pěších, vojáci, řemesl
níci, kupci, rolníci, pěvci a v čele bratři Bharata
a Šatrughna a všechny tři matky královny.
Když lidé z průvodu spatřili Rámu, Lakšmanu a Sí
tu, jak se blíží ve skvělém voze, vypukli v jásot
a provolávali jim slávu. Bharata pokročil s úsmě
vem v tváři a se slzami radosti v očích k bratrovi,
jejž po čtrnáct let zastupoval, objal ho a pak mu
obul jeho opánky. "Tady ti vracím zástavu," řekl
mu, "tvé království. Spravoval jsem je, jak jsem
nejlépe uměl. Ale teprve dnes jsem zase šťasten,
když tě vidím, jak se vracíš domů." A průvod se vy
dal zpět do Ajódhji.
Ve městě se dav shromáždil kolem královského
paláce. Ráma se Sítou vystoupili na nádherný trůn
a kněží je skráQěli vodou ze čtyř oceánů a ze všech
indických řek. Zrec Vasištha potom vložil na hlavu
Rámovu skvělou korunu, drahocenný to skvost,
jejž vyrobil sám bůh Brahma.
Po korunovačním obřadu následovala velkolepá
slavnost a Ráma rozdal mnoho vzácných darů
všem, kteří si to zasloužili. Síta sňala ze šíje troji
tou šňůru růžových perel a dala ji z vděčnosti opi
čáku Hanumantovi.
Tak se Ráma, král dobrý a šlechetný, ujal vlády
nad říší svých předků.

Jednou se Pánduovci vydali na lov, aby mohli vy
datně pohostit světce a kajícníky, kteří často na
vštěvovali jejich chýši a vedli s nimi poučné roz
pravy. Draupadí zůstala doma jen se svou služeb
nou dívkou a přítomen byl také moudrý žrec
Dhaumja, jenž kdysi Draupadí slavnostně oddával.

jsem svého učitele. Člověk byl stvořen snad jen
proto, aby páchal zlo."
Na to mu Bhíšma odvětil: "Co myslíš, Judhišthi
ro, �do nese od�ovědnost z � , činy, které . koná jed
notlivec? Budu tl vyprávět prtběh o lovci a hadovi·'
vyslechni jej vnímavě.
Byla kdysi jedna stará paní jménem Gautamí.
I stalo se, že její syn zemřel na hadí uštknutí. Lo
vec Ardžunaka hada chytil, svázal ho a přinesl ho
Gautamí.
"Co s ním mám udělat?" zeptal se staré paní. "Roz
sekat na kousky, nebo hodit do ohně?"
"Pusť ho"
, odpověděla Gautamí. "Usmrtíš-li ho,
stejně můj syn neobživne."
Ardžunaka namítl: "Ty jistě znáš rozdíl mezi dob
rem a zlem a proslula jsi svou laskavostí a snášen
livostí. Jsi dobrá duše, ale já jsem člověk rozhodný.
Dovol mi, abych hada zabil"
.
.
"Můj syn zemřel, protože to byl jeho osud"
, řekla
stará paní smutně, "a já ti nemohu dovolit, abys to
ho hada zabil. Buď hodný, promiň mu a pusť ho"
.
"Nepřítel a útočník zaslouží smrt"
, odporoval lo
vec. "Zabít nepřítele - to je záslužný skutek, je
hož blahé účinky se projeví nejen v tomto životě."
"Prominout nepříteli je mnohem záslužnější"
' řekla
. stará paní.
"Zabiju-li ho, zachráním možná stovky lidí!"
"Mého syna však už nikoli."
Had si hluboce povzdechl, neboť pevná pouta ho
tís�ila, a řekl lidským hlasem: "Ardžunako, neuva
ŽUJ tak hloupě, jako uvažuješ nyní. Co jsem vlastně
provedl? Mne sem vyslal bůh smrti Jama. Jemu vy
čítej mladíkovu smrt, a ne mně."
"To je možné," opáčil Ardžunaka, "ale ty jsi s tím
�ouhlasil, a jsi tudíž spolupachatel. Hrnčířský kruh
Je prost!�dkem k výrobě džbánu, jejž vyrábí hrnčíř
- a ty JSI byl nástrojem mladíkovy smrti. Jsi vinen
a zemřeš mou rukou!"
"Chyba lávky," řekl had. "Hrnčířský kruh není jedi-

ným a úplným prostředkem k výrobě džbánu
a zrovna tak já nejsem jediným a úplným nástro
jem mladíkovy smrti. Dohromady působí vždy dva
nebo více prostředků, dva nebo více nástrojů. Ni
čím jsem se neprovinil. Má vina je jen výsledek
propojených příčin."
"Neznám žádné propojené příčiny, hade"
, řekl lo
vec. "Já vím to, že tvé uštknutí toho mladíka usmr
tilo. Domníváš se, že zločinec nemá nic společného
se zločinem, který spáchal, a že hříšník zůstává mi
mo to, čím zhřešil? Myslíš si, že v tom nejsou na
močeni až po uši?''
"Avšak já nejsem ta hlavní, prvotní příčina!" bránil
se had. "Já jsem jen zprostředkovatel, zprostředku
jící článek. Obviňuješ-li zprostředkující článek,
pak ovšem jsem vinen, avšak já jsem přesvědčen,
že vinen je ten, kdo mne ponoukl, abych mladíka
uštkl."
"Moc mluvíš, hnusný hade," řekl lovec Ardžunaka.
"Jsi vinen mladíkovou smrtí a zasloužíš smrt."
Vtom se objevil sám bůh smrti Jama a pravil hado
vi: "Nejsi vinen mladíkovou smrtí a ani já jí nejsem
vinen. Jako oblaka a mračna jsou honěna větrem
sem a tam, tak i naše konání a čin� řídí pán času
Kála. Všechno se hýbe jen v čase. Cas tvoří a ničí
všechno, co existuje, i to, co neexistuje. Jsem-li vi
nen já, jsi stejně vinen i ty"
.
"To jsem neřekl," hájil se had. "Netvrdím, že jsi vi
nen, ale netvrdím ani to, že jsi zcela nevinen. Vím
jen, že jsem jednal na tvůj popud a že všechna vi
na nepadá ani na mne, ani na tebe."
Potom se had obrátil k Ardžunakovi: "Slyšel jsi, co
řekl Jama. Nemuč mne v poutech a pusť mě"
.
"Slyšel jsem všechno," řekl lovec, "a slyšel jsem to
dobře. Přece však jste mne nepřesvědčili. Myslím,
že jste oba vinni, a tak vás asi zabiju oba dva."
"Avšak my nejsme ve svém-rozhodování a konání
svobodní a nezávislí," pravil Jama. "Vždyť jsem ti
již vysvětlil, že nás řídí a hýbe námi pán času Kála.
Nebuď tak tvrdohlavý a posuď tu záležitost pečli
věji, ne tak povrchně."

P Á N D UOVCI, K U R UOVCI A J A D UOVCI
Božský žrec ATRI
(jedna z hvězd Velké medvědice)
•

SÓMA (Měsíc)
BUDHA (Merkur)
•

PURÚRAVAS
•

ÁJUŠ
•

NAHUŠA
•

JAJÁTI
•

JADU
(od Dévajání)

ANU
(od DévajánQ

PURU
(od šarmišthy)

DRUHJU
(od Šarmišthy)

•

•

VRŠNI

DUŠJANTA

•

•

DÉVARÁTA

BHARATA
(od Šakuntaly)

•

•

ANDHAKA

HASTIN

•

•

ŠÚRA

KURU

•

•

PRATÍPA

KUNTÍ
(choť Pánduova)

VASUDÉVA
•

•
•
•

".

·

•

IIIÁMJ
.-:JI9
j
y)
F

I t •

+

•
•

•

ŠAMBA
(od Džámbavatí)

I

•

SUBHADRA
(choť
Ardžunova)

KRŠNA

BALARAMA

•

•

PRADJUMNA
(od Rukminí)

ČÁRUMATÍ
(od Rukminí)

•

t

+

•

DUHŠALA
(choť
Džajadrathova)

DURJÓDHANA
a dalších
99 Kuruovců
(od Gándhárí)

JUJUTSU
(od ženy stavu
vaišjovského)

SURATHA

PRATIVINDHJA
(od Draupadí)

•

•
•
T

VJÁSA
(před manželský
od Satjavatí
se světcem Parášarou)

•

BHÍŠMA
(od Gangy)

t

t

ČITRÁNGADA
(od Satjavatí)

VIČITRAVÍRJA
(od Satjavatí)

•

DHRTARÁŠTRA
(od Ambiky)

!

ŠANTANU

KARNA
(předmanželský
s bohem Súrjou)

•

•

TURVASU
(od Šarmišthy)

+

+

GHATÓTKAČA
(od Hidimby)

ŠRUTASÓMA
(od Draupadí)

PÁNDU
(od Ambáliky)

VIDURA
(od ženy stavu
šúdrovského)
•

•

•

JUDHIŠTHIRA
(od Kuntí
s bohem Dharmou)

BHÍMA
(od Kuntí
s bohem
Vájuem)

ARDŽUNA
(od Kuntí
s bohem
Indrou)

•
•
•

SAHADÉVJ.
(od Mádrí
s bohy
dvojčaty
Ašviny)

f

•

•
•
•
•

NAKULA
(od Mádrí
s bohy
dvojčaty
Ašviny)

•

BABHRUVÁHANA
(od Čitrángady)

ABHIMANJU
(od Subhadry)

ŠRUTAKARMAN
(od Draupadí)

•
y

•
•
•
•'

•

PARÍKŠIT
(od Uttary)
•

DŽANAMÉDŽAJA

•

ŠÁTANIKA
(od Draupadí)

•

ŠRUTASÉN,
(od Draupad
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