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Prolog 
 

Daleko směrem na sever stojí mohutná hora: dílo věhlasu tak 

nesrovnatelného, že i matka světa1 mu říkává otče.Odstínu tak 

čistého, že se i bílé labutě, které často navštěvovaly jezero 

Mánasa,před jeho zjevem zardívaly, jako by se styděly za svou 

méněcennost.Je to hora velikosti tak obrovské, že vycházející 

i zapadající slunce vyvolává na obloze jeho stín, a konstelace „sedmi 

ršiů“ (Velký medvěd) v jejich denním koloběhu obracejí své oči 

vzhůru k jeho vrcholu a září jako jazyk plamene při západu slunce 

nebo za úsvitu. A tam na její severní straně je domov pána tvorů 

živých a neživých. 

Jednoho večera, kdy denní světlo letělo před stíny, které vyšly 

ven, aby unikly před propastmi v údolích podél horských svahů, dcera 

hory hrála v kostky se svým pánem. Za odměnu vyhrála nejprve jeho 

sloní kůži a následně jeho růženec z lebek. Nakonec řekla: „Nyní 

s tebou budu hrát o to, co nosíš na své hlavě.“ Mahéšvara vytušil její 

záměr. A tak odpověděl: „Tak dobře.“ Bohyně hodila kostkou 

a vyhrála. Nato vykřikla rozkoší: „Ha! Vyhrála jsem. Zaplať mi sázku.“ 

Pak jí Mahéšvara věnoval svůj měsíc. Potom vykřikla bohyně 

ve vzteku: „Ty jsi ale podvodník. Dlužíš mi Gangu a nabízíš mi pouhý 

měsíc.2 Co je mi do tvého měsíce?“ Pak řekl bůh: „A proč, má milá, se 

                                                      
1 Párvatí/Umá; je dcerou Himálaje. 
2 Párvatí je představována v hindské literatuře jako velmi žárlivá na řeku bohyni 

Gangu, protože ji Šiva/ Mahéšvara nosí neustále ve svých vlasech. Gangá i srpek 
měsíce jsou Šivovými atributy. 
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rozčiluješ? Není to snad měsíc, co nosím na své hlavě?“ Avšak Umá se 

vymanila z jeho objetí a v hněvu se k němu obrátila zády. 

Načež se vychytralý bůh, který ji jen škádlil, aby si vychutnal 

kouzlo jejího hněvu, rozhodl s ní usmířit, a proto řekl: „Pojď, hra je 

u konce. Vrať mi tedy můj měsíc, který ti k ničemu neslouží, ještě než 

by ho tvůj obličej zbavil lesku, jelikož měsíc musí být vždy v celé své 

úplnosti. Navíc bez něho nic nezmůžu.“ Pak reagovala bohyně: „Proč 

bez něj nemůžeš nic dělat?“ Mahéšvara pověděl: „Víš, kdyby byl 

stažen z mého čela, jako že já jsem svět,3 tento vesmír by přestal 

existovat.“ Umá pak odpověděla: „Jak je to možné?“ A bůh zase: „Ze 

všech stvořených věcí je mi nový měsíc nejmilejší. To je důvod, proč 

ho nosím ve svých vlasech jako symbol té síly, jež je vůdcem 

veškerého živého i neživého pohybu. Krása je vladařem světa a bez ní 

by zůstalo všechno vrženo do tmy a bez hnutí. To je příběh spojený 

s tímto.“ Pak bohyně plná zvědavosti zvolala: „Dopověz mi ten příběh 

a já ti vrátím tvůj měsíc a odpustím ti tak tvůj podvod.“ A Mahéšvara 

zajásal: „Velmi dobře.“ To bylo právě to, co si od ní přál, aby udělala. 

Pak mu Umá vrátila jeho měsíc – postavila jej do jeho žlutých 

vlasů. Nato on se posadil dolů a zády se opřel do propasti a vzal si ji 

na klín. A ona položila hlavu na jeho prsa a byla ochotna naslouchat 

jeho příběhu. 

Avšak jakmile se bůh měl k začátku vyprávění, podíval se 

znenadání dolů a uviděl pod sebou v dálce na stráni kopce muže, 

plahočícího se bolestně skrze studený bílý sníh. Vypadal uprostřed 

rozlehlé divočiny jako mravenec ztracený mezi bloky soli v poušti. Pak 

řekl bůh bohyni Umá: „Podívej se! Tam je muž. Co může dělat zde, 
                                                      

3 Bhava znamená existenci, svět; je rovněž jménem-epitetem Šivy. 
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kam žádný smrtelník nikdy nezavítá? Bylo by lepší počkat a uvidíme.“ 

Bohyně pak vykřikla: „Ty se mě snažíš znovu oklamat. Je to jen trik, 

jak mě podvést s mým příběhem.“ Mahéšvara řekl: „Ne, jistě ho 

uslyšíš včas. Ale nejprve pojďme zjistit, co je cílem tohoto nebohého 

smrtelníka.“ A volal k muži: „Hej tam! Kdo jsi? Proč šplháš nahoru 

sám přes led a sníh?“ 

Pak uslyšev hlas, který se odrážel jako burácení mezi vršky, ten 

muž padl tváří dolů do sněhu a řekl: „Ó, Mahéšvaro, dárce spásy, to 

zajisté slyším tebe a nikoho jiného! Přišel jsem k tobě jako prosebník 

a všechny moje naděje se upínají na tebe. Abys věděl, já jsem 

kathaka, vypravěč, a náležím do usedlosti krále Pátaliputry ve městě 

plání. Každý večer, než se odebral k odpočinku, vyprávěl jsem mu 

příběh, abych ho ošidil a přivedl jeho očím spánek. Tedy po čtrnáct 

let jsem mu vyprávěl příběhy, každou noc jeden. A pak nakonec, 

jednou v noci, když nastal čas jít do postele, jsem mu pověděl: ‚Králi, 

má zásoba je u konce a má fantazie vyčerpána, nemohu již vám tedy 

vyprávět více.‘ Ten nato na mě pohlédl s červenýma rozzuřenýma 

očima a řekl: ‚Ty pse, jak to? Nebudu snad spát pro nedostatek tvého 

talentu?‘ Tak jsem před něj padl na zem a pověděl: ‚Ať mi Král dá 

milost! Já jsem však vyprázdněn a pramen mých nápadů vyschl.‘ 

Načež on prohlásil: ‚Aby ti bylo jasno, už nejsi víc můj kathaka, tvé 

místo už má někdo jiný. Navíc věz, že když do tří měsíců odedneška, 

tedy do doby, kdy budu tak milosrdný a umožním ti čas, abys mi řekl 

příběh, který bude neobyčejnější než všechno ostatní, co jsem 

doposud slyšel, a ty mi ho neřekneš, tak odseknu tvoji prázdnou 

hlavu od zbytku tvého těla, z čehož nejprve vyrvu tvůj zbytečný jazyk, 

a pak vyplemením tvou rodinu a všechny tvé vztahy ze země jako 
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zuřivý vichr mezi stromy v začátku období dešťů.‘ Hned nato 

a okamžitě pro ně poslal, chytil je a drží je nyní jako rukojmí před 

mým návratem. A protože stále nenacházím žádné znovuobnovení 

zdroje pro svou inspiraci, přišel jsem prosit k tvým nohám po cestách 

ve dne i v noci bez jídla a odpočinku. Ty víš totiž všechno: o minulosti, 

přítomnosti i o tom, co přijde, a nyní jsem tak jen ve tvých rukou.“ 

Potom řekl Mahéšvara své manželce: „Vidíš, že jsme udělali 

dobře, že jsme počkali. Tento nešťastný kathakadorazil zrovna právě 

včas. Nechme ho tedy poslechnout naše vyprávění. Jestli to pro něj 

bude dobré nebo zlé, čas sám ukáže.“ Pak vzal kathaku a položil si ho 

do svých vlasů. Na dotek jeho ruky byl kathaka najednou zbaven ode 

vší své únavy a vyčerpání, a jen tak si seděl ve stínu jeho zcuchaných 

vlasů, osvícený jako les obrovských stromů diadémem božstva, aby si 

vyslechl jeho příběh. 

Pak bůh počal se svým vyprávěním. A jak on mluvil, tak nebeské, 

polobožské a nadlidské bytosti, jakogandharvové,kinnarové,siddhové 

i vidjádharové,vyletěli nehlučně a shromážděné do oblak 

a naslouchali dychtivýma ušima. 
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Lotosový květ světa 
 

1. Popření víry 

 

Už je tomu dávno, co v samém začátku, kdy svět a všechna jeho 

stvoření a ba i bohové samotní byli mladí, žil v jisté zemi král, který 

po své smrti zanechal své království dědici. Tento nástupce měl 

pouhých osmnáct let a jeho jméno bylo Ranga.Třebaže osobně 

připomínal spojení bohů lásky a války či byl obdivován svými 

poddanými, byl velkorysý, ihned se uměl popudit, měl otevřené srdce 

a byl důvěřivý a nezkušený v nástrahách života: upadával proto 

pochopitelně do role snadné kořisti, jež podléhala vztahovým 

spletitostem, zejména pokud byl někdo namířen proti němu. Z trůnu 

ho odstranil jeho strýc z matčiny strany, který si tak přilepšil zradou 

a vyhnal ho pryč z království, přičemž mu neodkázal nic než jen jeho 

holý život. 

Ranga tedy uprchl a putováním z místa na místo v přestrojení 

konečně našel útočiště v sousedním království, čímž se stal z krále 

země potulným rádžpútem, dědicem ničeho jiného než jen svého 

meče, hladovění a závislosti na druhých. Ztratil trpělivost a upadl 

ve vztek vůči všemu, co na třech světech bylo. Proklínal nejprve sám 

sebe, dále svého strýčka, následně jeho vztahy a dokonce 

i bohy.Zvolal: „Ó bohové, všechny jsem vás zavrhl a neznám se k vám. 

Za celý svůj život jsem byl zbožný, a zatímco jsem pěstil vaše božství 

a uctíval vás velebením a oběťmi, nedočkal jsem se od vás 

zadostiučinění a nevěnovali jste mi pozornost, když jste dopustili, 
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abych se dostal do této situace. Proto jsem se nyní stal ateistou 

a nástikou4. Ve své zuřivosti nařkl bohy a vyvolal všechna jejich 

jména. Pak řekl: Odteď nebudu uctívat žádného z vás a nic, až na ni, 

která si jako jediná zaslouží obdiv – velká bohyně naděje, bohatství, 

krásy a štěstí, která vládne nad třemi světy. A propukl 

ve vychvalování bohyně v tom i onom. Řekl: „Ty, jež podobáš se moři, 

z něhož jsi vznikla, ó Kamalo, ó Padmo, ó Šrí, ó Lakšmí,5 kráso všech 

krás a lotose všech lotosů, prokaž svou náklonnost bídného 

prosebníka. Ty jsi samotnou podstatou a duší rozmaru, jsi složená 

z vln, bublinek a zábřesků světla, proudících řek, šlehajících plamenů, 

proměnlivých stínů a ženských léček. Ty spravedlivá i přelétavá, 

falešná a pomíjivá, bloudila jsi a toulala se při své vlastní milé vůli 

od jednoho k druhému a nikde ses příliš dlouho nezdržela. Tvým 

jediným zákonem jsou tvé bujaré vrtochy, jejichž rozmar učiní hned 

z jednoho boháče a z druhého chudáka, jednoho učiní králem 

a dalšího žebrákem, k čemuž nedospěl vlastní zásluhou nebo tvou 

vinou. Jsi můj jediný bůh, prostřednictvím tebe se projevuje pravá 

božskost a padám jenom ke tvým nohám. Ach, ty ženské vtělení slávy 

a milosti, bílá a svéhlavá i rozechvělá a zrádná jako pěna moře, 

všemohoucí, zmatená, lehkomyslná, nestálá, rozložitelná jako písek, 

nezachytitelná jako sny, uctívám barvu tvých protáhlých klamavých 

a opojných očí a mystické vlnění tvých oblých končetin. Nabízím se Ti 

jako ctitel a oběť zároveň; dělej se mnou, co chceš. Pozvedni mě 

                                                      
4 Nevěřící nebo skeptik. Ten, co popírá a říká „není“ (na asti). 
5Počet jmen této bohyně je nevyčíslitelný. Obecně odkazují buď na krásu, štěstí, 

blahobyt, anebo na spojení s lotosovým květem, leknínem, vodní lilií. 
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nebo mě poniž – je mi to jedno, protože má oddanost je nejvyšší: jsi 

mé božství a tvé potěšení je mým osudem.“ 

A jak zasel, tak i sklidil – nařízením osuduho Vodní lilie vyslyšela. 

Bez jeho vědomí přišla až k němu, aby si poslechla, co jí řekl. Jeho 

chválou byla potěšena o to víc, že byla mezi bohy nová a měla sice 

tělo, ale z moře povstala později. Podívala se na něj koutkem svých 

lotosových očí a uviděla, že je velmi mladý a překrásný; náhle měla 

chuť jej politovat. Proto když skončil, vrhla na něho chápající pohled, 

usmála se na něj úlisnými rty kokety, jejíž ješitnost je polichocena, 

a pravila: „Pojď, dokážu tomuto dobře vypadajícímu mladému 

rádžpútovi, že nebyl oklamán, když si vybral pro zbožňování mé 

božství, které je hodno uctívati více nežli ostatní bohy.“ 

Tak ještě pozdě večer, aby mu udělala službu, vnukla mu do hlavy 

podivnou myšlenku. Ranga si mluvil sám pro sebe: „Nyní jsem se stal 

spřízněncem štěstěny a jako hráč v nejistotě ji teď musím prozkoušet 

a zjistit, co pro mě může udělat.Nikdy nemůže udělat nic pro ty, kdo 

stále čekají a nedají jí příležitost a neprokážou své schopnosti.“ Proto 

vyšel ven a bloudil ulicemi města tam a zpět, dívaje se po něčem, co 

by mu mohla náhoda vložit do cesty. Když procházel královským 

palácem, podíval se nahoru a uviděl na vršku věže místnost s osmi 

kulatými okny, vyplňujícími celou oblohu. A jak tak stál a díval se 

na ni, nějaký muž z města ho pokáral: „Rádžpúte, co to děláš? Copak 

nevíš, že je zakázáno se na palác jen podívat, na místo, kde král 

uchovává svůj největší klenot?“ Ranga si řekl sám pro sebe: „To by 

mě vážně zajímalo, o jaký druh pokladu se jedná, když není dovoleno 

ani okem o něj zavadit.“ Nato odešel naplněn zvědavostí. Jak 

odcházel, Vodní lilie tu zvídavost proměnila v zápal, až pocítil 
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neutišitelnou touhu splnit si své přání. Nakonec tedy řekl: „Půjdu tam 

dnes pozdě v noci a vylezu nahoru, ať tak či onak, a uvidím na vlastní 

oči tu zázračnou perlu.“ 

Tak se vybavil lukem a šípy, velmi dlouhým řetězem a kotoučem 

lana. A vzav všechno tohle s sebou, přišel tam uprostřed noci a ukryl 

se v ulici pod stínem. Měsíční svit zářil na palácovou věž, zatímco 

schovával druhou stranu ulice v noční temnotě. Tam také zůstal. 

Čekal totiž, až kolem něj půjde stráž. Hned jak přešla, vyšel a rychle 

zamířil přes parapet věže a vystřelil tím směrem šíp, na který předtím 

přivázal konec řetězu. Jakmile šíp doletěl zpět na zem, vzal Ranga 

rychle řetěz a připevnil jej k lanu. Poutal rychle, dokud se celý řetěz 

neposunul na začátek a on nedržel oba konce lana ve své ruce. Pak 

velmi rychle vylezl pomocí rukou a nohou nahoru jako opice, až 

dosáhl k oknu, do něhož vstoupil, a lano nechal spadnout dolů. 
 

2. Rádžpútova svatba 

 

Poté vkročil do místnosti a nevycházel z úžasu. Přímo před ním 

ležela mladá spící žena na šperkované pohovce, vypadající na posteli 

jako jasmínový květ,s motivem jeho lístků. Jak ji měsíc houpal 

ve svém světle, jako by její nohy a ruce byly na něj přilepeny na důkaz 

jejich lásky k němu. Zdála se být jako ženské vtělení vášně k lásce 

spadlé do mdlob únavy a bledosti potom, co objevila svět. Dlouhé 

řasy jejích zavřených očí spočívaly na tváři jako stíny dotýkající se 

jejích úst, usmívajících se v jejím spánku. Jak vánek zvedal okraj 

hedvábného roucha, které pokrývalo její krk a obnaženou krásu jejího 

hrdla, setkal se s křivkami jejích ňader, jež se jemně 
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pohupovalav rytmu jejího dechu. Jednu ruku měla pod hlavou 

a druhá ležela jako rozkvetlý květ a visela od zápěstí přes okraj 

postele jako mladý rákosový stonek. A on zůstal stát bez hnutí 

zasažený šípem lásky do terče v jeho srdci. Pak se vzbudila. Předtím 

však do jejího snu vstoupila Vodní lilie a zjevila jí obraz, ke kterému 

pověděla toto: „Vzbuď se, donesla jsem ti manžela mnohem hezčího 

než je sám Káma, bůh lásky.“ A když otevřela oči a podívala se kolem 

sebe, zvolala: „Hle!“ Před ní stál on. Načež okamžitě vstala a zírala 

na něj, nevycházejíc z údivu. Odpovídal tak přesně jejímu obrazu 

ve snu, že nemohla uvěřit svým očím, proto si nebyla jistá, jestli 

jenom nesní nebo zda snad znovu neusnula, i když vstala. Poté 

po chvíli řekla: „Jsi skutečnost, nebo jen má představa ve snu?“ On 

odpověděl: „Má spící krásko, já jsem skutečnost! Avšak přeji si, aby 

tomu tak nebylo. Rád bych položil život za to být jen tvým snem.“ 

Nato zase řekla ona: „Kdo si myslíš, že jsi, a jak ses vůbec opovážil 

vylézt do mého pokoje, kam nesmí přijít nikdo kromě mých hlídaček 

a ptáčků, co poletují kolem?“ A on reagoval: „Ó, probuzená krásko, já 

jsem Ranga, král Avanti, jehož svazky byly z tohoto království 

vymýceny. Ale co mi je po tom: kdyby to bylo jinak, nikdy bych 

na tebe nemohl pohlédnout.“ 

Jenže když uslyšela jeho jméno, nemohla uvěřit vlastním uším. 

Pověděla: „Řekni mi své jméno znovu.“ On tak učinil. Pak zase řekla: 

„Jistě stále ještě sním. Nebo tě skutečně poslalo samo božstvo? Řekni 

mi svůj příběh od začátku.“ Pověděl jí vše. Ona se na něho, mezitím 

co mluvil, dívala očima, které se od něho nemohly odtrhnout. Vodní 

lilie ji totiž omámila jeho krásou a nalila do jeho hlasu větší 

zamilovanost. 
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Když byl s vyprávěním hotov, pravila mu: „Ach, synu krále, mimo 

jakoukoli pochybnost tě muselo přivést samo božstvo: v této věci 

existuje něco, co je ti zcela neznámé a tak zvláštní, že se to nemůže 

stát samo sebou. Avšak nyní poslouchej, mám pro tebe návrh, který 

je možný uskutečnit. Víš, že král – můj otec – si přeje provdat mě 

za krále ze sousedního království z důvodu mocenského spojenectví. 

A než abych se stala nevěstou toho krále, měla jsem v úmyslu nechat 

se spustit z tohohle okna dolů na ulici, neboť nemohu snést pohled 

na něj ani na obraze. Do toho ses zjevil ty, jako na zavolanou, abys mi 

pomohl s tím, jak uniknout. Teď jsi chudý a bez království, jež ti 

možná nebude nikdy navráceno. Ale jsme si v kastě rovni, a jestliže se 

Stvořitel zmýlil, co se týče tvých vnějších podmínek, stejně se zmýlil 

ve mně, pokud jde o mou duši a mé nitro. Chtěj mě mít za ženu, 

stejně jako i já bych si přála za manžela tebe, a snes mě dolů po laně, 

které ti pomohlo sem nahoru, ano? Když si tě zvolím za muže ze své 

vlastní vůle,6 budu s tebou chtít sdílet celou tvou chudobu a smůlu či 

zlý osud, a to budiž požehnáním pro tebe. Přísahej mi jen, že se mnou 

budeš zacházet spravedlivěa budeš se mnou snášet radosti i strasti 

na tomto i na onom světě, stejně tak jako činíš se svým druhým já, 

a já ti svěřím do tvých rukou sebe jako záruku. Může se pak stát to, že 

změním zlý osud v dobrý; a když ne, pomůžu ti být trpělivou. Nyní mi 

řekni: je to pro tebevýhodný obchod? Mysli na to, že odpověď jsi 

dostal již dříve: že nikdy mnou nebudeš vykoupen lépe než mou 

duší.“ 

                                                      
6Svajamvara – starý hinduistický obyčej: uznávaná výsada královských dcer, často 

uplatňovaná ve starých vyprávěních, při níž si svého nastávajícího muže vybírá ona. 
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Když domluvila, podívala se přímo na něj překrásnýma očima, 

v nichž nebyla ani lehkomyslnost, ani strach. Ranga na ni pohlédl 

a jeho srdce sezvětšilo: dotkla se ho nejen svou krásou, ale i silou 

svojí duše. Radostí se usmál a řekl: „Vyslyšte mě, strážci nebes! Ty jsi 

tak krásná žena, tvé linie jsou bezchybné, a přesto je to jen část tvé 

dokonalosti. Zasloužíš si však někoho lepšího. Přesto, chceš-li mi 

darovat sebe jako mou ženu, budu tvým pánem a ochráncem v tomto 

i v onom životě, ty bys mi byla božskostí vtělenou do lidské podoby. 

Budu se starat o jídlo a šaty, zatímco ty budeš chtít sladkosti 

a šperky.“ Načež se sklonil, dotknul se její nohy a zamyslel se. Poté 

zůstal stát a díval se na ni s úsměvem. Ona se na něj s láskou podívala 

a prohlásila: „Jsi muž, kterého jsem toužila mít za manžela, a až nyní 

vidím, že můj sen byl pravdivý. Jsem tedy teď tvoje žena a služebnice 

zároveň.“ 

Potom řekl on: „Drahá choti, teď se musíme spustit dolů, a to 

rychle, než budeme prozrazeni. Navíc když jsi jemná jako bambusový 

list, je to velmi nebezpečná záležitost. Máš dost odvahy, abychom se 

o to pokusili?“ Ona reagovala: „Čeho se bát? Pokud spadneme, 

spadneme spolu a setkáme se se smrtí v tom samém okamžiku. Ale 

neměj strach: budu na tvém krku zavěšena svými pažemi.“ Rang se 

zasmál a řekl: „Nikoli, nebudu riskovat, že ztratím svůj klenot silou 

tvých křehkých a útlých paží. Nato vzal z postele hedvábnou přikrývku 

a zamotal ji do lana, pak to celé uvázal těsně kolem jejího pasu 

a připevnil silně ke svému vlastnímu. Připoutal ji k oknu a podíval se 

dolů. A v té chvíli se podíval na hodinky, které se protočily ciferníkem 

už podruhé. Takže když bylo vše připraveno, ve spěchu řekl: „Teď je 

naše příležitost.“ Ale ona na to: „Počkej, nech mě ještě vzít si s sebou 
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všechno mé bohatství, které mám, protože ty jsi nyní velmi chudý.“ 

Proto nakupila hromadu oblečení, do kterého zasoukala všechny 

svoje šperky, načež to vyhodila ven z okna na ulici. On se zeptal: „Ty 

se bojíš?“ Odpověděla: „Mám strach, ale jen o tebe.“ On pak řekl: 

„Zavři oči, sevři mě kolem krku a drž se.“ Učinila tak. Načež Ranga 

uvázal lano kolem svých nohou, uchopil a sevřel jej do rukou velmi 

pevně a nechal se spustit dolů na ulici. Tak ji snesl dolů na zem, 

mezitímco se mu na čele zdržovaly velké kapky potu. 

Když se dotkla země, prohlásila: „Ty jsi tak silný jako statečný, 

a samo božstvo mi poslalo opravdového muže.“ Ranga si ji položil 

na hrudník, objal ji a políbil. A řekl: „Nyní už tě můžu políbit, 

poněvadž jsme společně čelili smrti a já tě pojal za vlastní. Nesmíme 

tu však zůstat ani minutu.“ Vzal snůšku a rychle odsud zmizel nesa 

princeznu v náručí. Celý svět považoval za malicherný. Řekl jí: „Kam 

v tomhle městě půjdeme, aby nás neodhalili?“ Ona nato: „Blízko 

města je ještě jedno, které je prázdné a opuštěné, a obývají ho pouze 

papoušci a opice. Pojďme tam a teprve poté se rozhodneme, co dál. 

Ukážu ti cestu.“ 

Odnesl ji tedy pryč do toho prázdného města, a aniž by ji kdy 

položil na zem, radoval se z toho, že ji může držet v ramenou. A když 

konečně dorazili na místo, zastavil na jakémsi nádvořía vešel z něj 

dovnitř opuštěného kravína, plného sena a slámy. Položil ji na zem 

a rozvázal uzly, čímž ji uvolnil. Načež řekl: „Ach běda! Musel jsem tě 

vynést z paláce, abych tě donesl do zničeného chléva, jako je tento.“ 

Ona odpověděla: „Kde je manžel, nachází se i nebe manželky.“ On 

znovu: „Ach ne, jsem vyhnanec a poutník a já tě odloučil od tvých 

blízkých a tvého domova.“ Reagovala: „Copak manželka není dítětem 
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svého manžela a manžel otcem a matkou své ženy? A jaký domov 

ona potřebuje, ta, jejíž srdce našlo útočiště v srdci svého pána?“ 

Načež on natáhl levou ruku kolem ní, vzal její levou ruku do své 

pravice a políbil ji. Zeptal se: „Jak se vlastně jmenuješ?“ „Říkají mi 

Vanavallarí7,“ odpověděla. On na to: „Jsi pojmenovaná správně, 

protože odteď budu stromem tvého života já. Pojď ke mně a já ti 

najdu v tomto opuštěném paláci místnost, která bude sloužit jako 

svatební síň, a svatební lože vyhotovím z toho sena a slámy. To bude 

naše svatební noc. Podívej se na nebe, svítí nad námi polárka8.“ 
 
 

3. Vodní lilie 

 

Mezitím však bohové9 přišli na to, co se stalo. Mimoto slyšeli 

o urážkách, kterými je Ranga ve svém zoufalství zásobil. Když tedy 

pochopili, že mu Vodní lilie pomáhala v tom, aby si vzal Vanavallarí 

za ženu, velmi se rozzuřili jak na bohyni, tak na něho. Setkali se v sále 

boha Indry, aby si o tom promluvili a zjistili, jak se to vlastně událo. 

Avšak jeden z nich tam nebyl, jelikož nenesl žádnou zášť vůči Rangovi, 

znaje jeho mládí a provokace, které byly způsobeny jeho výbuchem 

zloby, a odpustil mu to. Chyběl také Nárájana10, poněvadž i on byl 

dalek zlosti vůči Rangovi a byl velmi potěšen tím, že Ranga pěl 

chváluna svoji ženu, jež je jeho součástí, jako Umá je 

                                                      
7 V překladu popínavá lesní kvetoucí rostlina obtáčející se kolem stromů. 
8 Polární hvězda je svatební symbol a emblém indické nevěsty. 
9Když se mluví o bozích kolektivně, obvykle se tím rozumí nezahrnovat do tohoto 

výčtu velké bohy jako Brahmu, Višnua a Šivu, z nichž každého je možno považovat 
za nejvyššího. 

10 Je tím zde myšlen Višnu, který je manželem Vodní lilie. 
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součástíMahéšvary. Když se tedy setkali, pověděli si navzájem 

a rozhořčeně: „Tenhle výrostek je zavrženíhodný skandál. 

Nechápeme, jak nás může smrtelník drze osočit z toho, že nejsme 

na jeho straně, a označovat nás za někoho jako bychom nebyli nic 

jiného než jen otroci našich prosebníků. Ze všeho nejhorší je ovšem 

to, že Vodní lilie vlastně odměnila darebáka tím, že ho obdarovala 

tou nejkrásnější ženou ve třech světech a dala mu ji za manželku, 

takže místo aby ho potrestala za jeho špatné chování, byl v podstatě 

oceněn. Jestli to tak bude pokračovat dále, jsme docela ztraceni 

a celé zavedené uspořádání vesmíru se zhroutí. Vše závisí 

na chválách, uctívání a obětech.Pokud však lidé dosáhnou naší přízně 

bez tohoto, kdo s námi bude snášet bolesti usmiřování? Přestože je 

takové chování smrtelníků nesprávné, to od Vodní lilie je mnohem, 

mnohem horší. Vzala si část smrtelníka a vydala se proti bohům, a to 

všechno zkrátka jen proto, že byla ochočena lichocením nějakého 

mazaného chlapíka.“ 

Načež se Vodní lilie zasmála, dívajíc se na všechny úkosem 

koutkem svých podlouhlých očí, které takřka sousedily s jejíma 

ušima. A pověděla: „Jistě se na tom podílím svou vinou jen málo, 

jestliže jsem odměnila svého věřícího za jeho chvály, a takto byste 

jednali i vy všichni dávno přede mnou. Když jim nevěnujeme 

pozornost, tito smrtelníci nás opustí a vysmějí se nám, a my pak 

musíme zahynout pro nedostatek naší vlastní potravy. Nemám to 

tedy na svědomí já, ale spíš vy sami, kteří jste vinni tím, že jste ho 

v tom nechali samotného.Koneckonců, on má navíc pravdu v tom, 

když považuje mou moc, sílu a božskost za silnější než všech 

ostatních. Tak je to doopravdy.“ 
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Ale když bohové uslyšeli její slova, rozzuřili se a vykřikli: „Fuj! Fuj!“ 

Rozhodli se jí za každou cenu dokázat, že se mýlila, a také potrestat 

jejího chráněnce. A proto zařídili, aby Indra sestoupil na zem, našel 

ho a učinil z něj odstrašující příklad. Jenže vychytralá Vodní lilie mu 

sdělila: „Nyní prokážu všem těmto hloupým bohům a zvláště pak 

Indrovi, že krása a štěstí jsou nepřáteli, které těžko překonávají i bozi. 

Tak zahrála pokrytce a řekla jim s klamavým úsměvem na svých 

překrásných rtech: „Teď, když byl potvrzen omyl, je na obviněné 

osobě, aby zjednala nápravu. Klidně ať jde Indra dolů, ale já sama 

pomohu předvést hříšníka před spravedlnost a napravím své vlastní 

pochybení tím, že zapříčiním, aby král objevil místo úkrytu Rangy 

a jeho manželky.“ 

Bohové tím byli potěšeni, neboť odvrátila jejich pozornost 

domnělou poslušností. Proto řekli: „Je velmi mladý, a nadto je tato 

bohyně ženou, která byla nepochybně lapenatímto rošťákem díky 

jeho osobnímu kouzlu a lichotkám– nyní však změnila své mínění, 

které je proměnné jak moře, z něhož povstala. Nemůžeme se na ni 

proto zlobit.“ 
 

4. Bůh a smrtelník 

 

Ráno ti dva milenci vstali ze své postele ze sena a slámy, která jim 

byla díky přízni bohyni sladším svatebním ložem nežli nebeský 

nektaramrta a měkčí než prachové peří královských labutí. A nato 

z podnětu bohyně, Vanavallarí řekla svému manželovi: „Milý choti, 

nemůžeme spát a žít na senu a slámě. Teď mě budeš muset na chvíli 

opustit.“ Dala mu náramek, vyrobený z rubínů velkých jako holubí 
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vejce, a řekla: „Vezmi si to a prodej to ve městě, z peněz nás zajisti 

a přines s sebou loutnu(víná), a především se vrať co nejdříve, 

poněvadž nemohu snést, abych tě neměla na očích. Aspoň to nebude 

nebezpečné, když nikdo neuvidí, že mě neseš v náručí. Ve chvílích, 

kdy zde na tebe budu čekat v tomto opuštěném paláci, budu mít oči 

upřené na cestu, kterou se máš vrátit.“ Ranga poté řekl: „Já se 

nesmířím s tím, abych tě jen na okamžik opustil.Ale než abychom se 

stali krávami a pojídali seno, stejně pro tebe musím obstarat jídlo 

a nemůžu tě s sebou vzít. Takže v tom není volby.“ Nato vzal 

náramek, rychle odcházel a ještě jí stačil říct: „Budu zpátky, než se 

naděješ.“ 

Brzy potom, co odešel, si Vanavallarí řekla: „Teď se vyzdobím jako 

město, které po dlouhé době vítá návrat svého nejvyššího vládce.“ 

Načež vybrala ze svého rance to nejlepší, co obsahoval, spletla si 

velmi pečlivě vlasy, vykoupala se v nádrži na dvoře a odraz její vody 

využila jako zrcadlo. Jakmile s úpravou svého zevnějšku skončila, 

zdála se jím být velmi spokojená a potěšená. Opět si řekla sama pro 

sebe: „Bude se radovat, až mě znovu uvidí, a já si užiju jeho reakci, 

když se na mě bude dívat.“ Nyní ještě nevěděla, že Vodní lilie ji 

navedla k tomu, aby se ozdobila proto, aby okouzlila nejen svého 

manžela, ale ještě někoho jiného. Takže když už byla oblečená, vyšla 

ven a sedla si ve stínu velkého fíkovníku, který rostl v těsné blízkosti 

nádrže, a upřela oči na cestičku, na které se měl Ranga objevit. 

A v tom okamžiku, právě když byl díky lsti vychytralé Vodní lilie 

Ranga pryč a Vanavallarí seděla pod stromem, osamělá a ozdobená, 

sešel Indra na zem a procházel se po cestě v přestrojení za starého 

bráhmana směrem k prázdnému paláci, ve kterém, jak dobře věděl, 
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tito milenci strávili noc. Vanavallarí se rozhlédla a spatřila jej. Sama 

k sobě promluvila: „To je jen starý bráhman, nemusím se vůbec 

ničeho obávat.“ Seděla stále u studny a dívala se na něj s malým 

odstupem tak, že i převlečený Indra se k ní přiblížil. A když k ní 

konečně došel, podíval se na ni, jak pořád sedí pod stromem. Byl jí 

ohromen, jako by jeho vlastní choutky očarované její krásou nevěděly 

nic o tom, že Vodní lilie do Vanavallarípřenesla svůj vlastní okouzlující 

způsob, jak ho zmást, a učinila ji tak nástrojem svých vlastních 

půvabů. Její přenádherné údy byly způli odhaleny a z poloviny zakryté 

záhyby jejího roucha ze stříbrného mušelínu jako zalitého měsícem, 

jenž vychází z vodní tříště Gangótri, kde pramení řeka Gangá, a obojí 

skrývá a současně ukazuje skály, nad kterými tryská voda. Měla bosé 

nohy s těžkými zlatými ponožkami a velký zlatý náramek, který její 

malé ruce dělal ještě menšími, šperkované pásky obtočené kolem 

jejích ramenou přímo těsně nad loktem, které zase působily dojmem 

ještě kulatějších paží, než jinak byly. Dále pak měla velký perlový 

náhrdelník kolem krku a jeden smaragd zelený jako tráva ve svých 

jantarově černých vlasech. Jakmile se na ni podíval, jeho mysl se 

zastavila a byla vzrušena citovým zaujetím. Tak jej najednou těžce 

zasáhla, jak se na něj dívala svýma klidnýma očima. Pověděl si: „Tato 

smrtelná žena by se mohla vysmát každé nymfě(apsaras) v mém 

dvoře. A jestliže ji Vodní lilie viděla, nemůžu pochopit, jak to, že 

nezhynula závistí.“ Pak řekl Vanavallarí: „Slečno tak rozkošných očí, ty 

jistě budeš žena Rangova, kterého jsem přišel navštívit?“ 

Vanavallarí odpověděla: „Pane, je to pravda, že jsem jeho žena, i když 

mi není známo, jak to můžeš tak rychle vědět. Ještě včera jsem 

nebyla jeho ženou, ale má dnešní noc proběhla jako svatební.“ Indra 
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prohlásil: „Křehké děvče moje, všechny věci mohou být známy 

působením letitého asketismu. A není těžké rozpoznat, že jsi čerstvá 

nevěsta. Tvé lotosové oči jsou plné nového štěstí a velmi pokojné, 

a nejsou to zornice nějakého neprovdaného děvčete, rozrušeného 

a zděšeného.“ 

Pak Vanavallarí řekla: „Bráhmane, jestli jsi přišel, abys viděl mého 

manžela, věz, že je právě pryč a já čekám na jeho návrat. A nehodí se, 

aby vdaná žena z dobré rodiny mluvila takto k podivnému muži. 

Pročež tě prosím, abys mě tu nechal a vrátil se jindy, v jiný čas.“ Indra 

na to odpověděl takto: „Ženo s tváří měsíce, stáří je pro svá příkoří 

nesnesitelné a plné zla, a bylo by již tedy zcela nemyslitelné, kdyby… 

Ale kde se to píše vzhledem k jeho dalším výsadám? Kde je řečeno, že 

k těm úskalím patří také to, že starý muž nemůže bez skandálu 

hovořit s mladou ženou jiného muže? Když je oheň vyhaslý, kde se 

pak nachází jeho plamen, kterého je třeba se bát? A soudě podle 

tvého vzhledu, jsem dost starý na to, abych byl tvůj otec; je mi skoro 

dvakrát tolik co tobě. Byl jsem proto navýsost odměněn štěstěnou, že 

jsem tě zde našel místo tvého muže. Dovol mi tak chopit se 

příležitosti a zeptat se v jeho nepřítomnosti, jaká zlá síla tě vyzvala 

k tomu, aby sis vybrala manžela, všude proslulého jako vysmívač 

bohů? A tudíž aby jistě pocítil jejich pomstu, přijde k náhlému 

a ostudnému konci. Málokdy se bude dařit těm, komu bohové 

předurčili potrestání. Nebylo by proto pro tebe lepší ponaučení 

napravit to a kát se, dokud je čas? Tato příležitost je ti dopřána 

během jeho nepřítomnosti, tak ho nech odevzdat se jeho vlastnímu 

osudu, zachraň aspoň sebe a zpřetrhej spojení s tímto odsouzeným 
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mužem, který je v nebezpečí jak před bohy nad námi, tak i před tvým 

otcem, kterému tě ukradl a přivedl sem!“ 
 

5. Druhá půlka člověka 
 

Jak Vanavallarí poslouchala jeho slova, instinktivně vycítila 

nebezpečí hrozící jejímu manželovi od tohoto starého bráhmana. 

Řekla si: „Kdo to jen je, že všechno o nás už tak dopředu ví? Je to 

snad otcův špion, který mě zná od vidění? Nebo by to mohl být 

nějaký bůh v přestrojení, který sestoupil dolů ublížit mému muži 

nebo mě urazit pro mou krásu? Takové věci se často stávaly již dříve.“ 

Chladně se na něj podívala a nahlas řekla: „Bráhmane, jsi špatný 

poradce; a vskutku bych mohla být zbytečnější než strniště, kdybych 

musela opustit manžela, pro něhož jsem zrovna opustila své rodiče. 

Nedokážu si ani vysvětlit, jak je možné, že je ti všechno tak dobře 

známo – pod podmínkou, že nejsi bůh. Avšak jsi-li skutečně bůh, 

kterého – jestli říkáš pravdu – manžel urazil, musím ti pak říci, že to 

můj muž udělal správně, když opovrhoval někým, kdo dělá věci 

v rozporu s mým manželstvím, protože jedná v pouhé snaze svést 

manželku jiného a odvést ji od její pravé víry. Cožpak nevíš, že 

pravým bohem každé ženy je její muž? Pokud to bylo tak, jak pravíš, 

že můj manžel opustil své bohy, bylo by lépe, kdybych měla opustit 

toho, kdo je můj?“ 

Načež Indra pověděl: „Má paní, nešťastná a zhrzená jsi! Běda být 

již tak dalece zkažena ve spojení s vysmívačem bohů! Jsi snad na jeho 

straně proti nim? Víš, že sdílí vinu zločinu ten, kdo schvaluje činy 
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pachatele, když k nim došlo? A ty jakoby sama jsi nabídla urážku 

božstva tím, že bráníš toho, kdo je nařkl.“ 

Vanavallarí odpověděla: „Neuznávám božstva, ale svého manžela, 

a následuji ho bez otázek nebo bez příčiny tak, jako noc následuje 

den. Nemůžu být k němu špatná– to je manželčina povinnost neboli 

dharma11, uzákoněná od samého prvopočátku a mající své kořeny 

v přirozenosti jich obou. Kdysi byla doba, kdy nebyl muž ani žena, 

avšak vesmír existoval samotný. Potom jednoho dne, kdy stvořitel 

dumal nad podobou dalšího stvoření, si řekl: ‚Chtělo by to něco, co by 

dovršilo tuhle tvorbu, kterou jsem vymyslel. Je to ve své vlastní 

výjimečné kráse a dokonalosti trochu slepé a nevědomé.‘ Hned nato 

stvořil člověka. A okamžitě se stvoření stalo objektem obdivování 

a krásy, který se odrážel jako obrázek proti zrcadlu v mysli člověka. 

Poté muž sám bloudil po světě, přemýšlel a obdivoval květiny 

a stromy a zvířata, a konečně přišel k nádrži s vodou. Díval se 

na zrcadlení vody a spatřil sebe. Plný úžasu zvolal: ‚Toto je 

nejkrásnější bytost ze všech.‘ Běhal pak bez ustání po celém světě, 

aby ji znovu našel, nevěda, že se díval na svůj odraz. Ale když zjistil, že 

navzdory veškerémusvému úsilí by nikdy nemohl dělat nic jiného než 

se jen dívat na odrazy v tůních, posmutněl a přestal se o cokoli 

zajímat. Stvořitel, když si toho povšimnul, mu pověděl: ‚Ha! To je 

potíž, s kterou jsem nepočítal, a přirozeně to vychází z mé překrásné 

práce, kterou jsem udělal. Nyní však – co je třeba zařídit? Zde je 

člověk, jehož jsem učinil zrcadlem svého světa, ale jenž je polapen jen 

v zrcadle své vlastní krásy. Musím tedy tak či onak vyléčit toto zlo, 

                                                      
11Dharma znamená zákon, právo, povinnost, zvyk či obyčej a náboženství 

dohromady. 
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avšak nemohu stvořit dalšího člověka – musely by tu pak být dva 

středy vesmíru. Nemohu ani přidat nic do koloběhu přírody, jelikož je 

ve všem dokonalá. Je proto nezbytná nějaká třetí věc: ne skutečná, 

pro kterou by mohla být narušena rovnováha vesmíru; avšak ani 

neskutečná, pro kterou nemusí existovat nic: něco, co bude 

na hranici mezi realitou a nebytostí.‘ Takže sesbíral odrazy 

na povrchu vod a udělal z nich ženu. Ta však, hned jak byla stvořena, 

začala plakat. A zavolala: ‚Panebože, já jsem i nejsem!‘ Stvořitel jí 

pravil: ‚Ty, nedodělaná nešťastnice, jsi nebytost pouze v případě, že 

budeš sama. Když však budeš svázaná s nějakým mužem, budeš jeho 

opravdovou součástí a účastna na jeho podstatě.‘ Tak je to tedy, 

bráhmane, že když je žena od svého manžela oddělená, je nebytostí 

a pouhým stínem bez podstaty. Není nic jiného, než jeho odrazem, 

blyštícím se v zrcadle iluze.“ 
 

6. Divoké kvítí 
 

Indra na to řekl: „Ach, štíhlopasá ženo, máš správné názory 

o obecné povinnosti manželek; a přesto to neomlouvátvé vlastní 

poblouznění ze styku s někým takovým, jako sis vybrala za muže. 

Obětovala jsi kvítko panenské krásy na oltář nehodného a klesla jsi 

z postavení královnydo role manželky potulného budižkničemu.“ 

Vanavallarí nato spustila: „Ó, bráhmane, každý květ musí dříve či 

později zvadnout pro svůj předurčený a nevyhnutelný konec. 

Uvadnout musí nakonec, ať již by se vyjímal na hlavě palácové 

královny nebo sám v hloubi lesa. Kdo můžetvrdit, zda je pro kvítí lepší 

zvadnout v lese, nebo jako ozdoba ve vlasech královen? Potom tedy, 
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pokud jsem ztratila své královské postavení a vydalase sama 

do lesapouze se svým manželem, co bylo ztraceno a co si zasluhuje 

litování? Jsi si tak jistý v mém případě, že je to ztráta, a nikoli výhra, 

když jako kvítko žiju a uvadám samotinká v lese? Byl jednou jeden 

král, který byl zrazen svou ženou. A ten se zbavil svého království jako 

had své staré kůže a zahodil vše jako by to bylo stéblo trávy, 

a ke světu se obrátil zády. Pak se nešel očistit k posvátné řece Ganze, 

ale pryč do velikého jižně položeného lesa, načež pověděl: „Nechte 

mě jít někam, kde nikdy nebudu muset znovu spatřit lidskou tvář 

nebo zaslechnout lidský hlas. Den za dnem tedy pronikal hlouběji 

do neznámých končin tohoto hrůzného lesa, dokud neshledal sám 

sebe samotného jense svým stínem podél gigantických stromů. 

Znenadání ale stromořadí přišlo ke svému konci. Díval se a hle! – stál 

na břehu veliké řeky, jejíž vody sahaly, kam jen jeho oči 

dohlédly,s nespočtem lotosových květů k tomu, které obarvovaly 

tuto krajinu namodro. Každý květ byl s láskou obletovaný zlatou 

včelou, která kolem něj bzučela jako vtělení slunce, jež sestoupilo 

na zem poté, co se rozdvojilo, či jako Kršna mezi gópí, pasačkami 

krav, který by měl pro pořádek pomýšlet na každý lotos, aby ho 

miloval. Král žasl při pohledu na rozlezlé lotosy nebo včelami dunící 

řeku a rozhodl se žít tam až do své smrti úplně sám.Jestliže tvůrce 

mohl stvořit tyto hezké květy uprostřed té divočiny, aby žily a umíraly 

bez toho, aby je někdo kdy vůbec viděl, určitě se měly lépe, než 

kdyby byly natrhány a následně by uvadly ve vlasech miliónu 

královen. Mimoto: tam, kde se nachází můj manžel, není samoty – 

veškerá společnost, o kterou stojím a již potřebuji, je ta jeho.“ 
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7. Dříve narozená 
 

Indra reagoval: „Ach, černovlasá paní, mluvíš o svém manželovi, 

jako bys ho znala od jeho narození. Kdežto teprve včerejší noc jsi na 

něj upřela zrak poprvé ve svém životě. Jakpak můžeš tvrdit, že 

nepřestane naplňovat tvou duši nebo že se tebou někdy neunaví 

a bezstarostně tě neodvrhne? Je to pro tebejen neznámý člověk, 

jehož jsináhodou potkala.“ 

Vanavallarí na to řekla: „Bráhmane, z tebe mluví jen snaha mě 

obalamutit. Jinak velmi málo víš o podstatě světa“. Věz, že žena 

rozpozná v mžiku a neomylně, zda je dostatečně šťastná a zda jde o 

toho pravého člověka, který má být jejím nastávajícím. Přičemž 

nezávisí jen na mělké a příležitostné zkušenosti tohoto života, ale 

také na druhu vzpomínek předcházejících životů. Kromě toho existují 

okamžiky a zrnka času obsahující v sobě příčiny a následky, které 

spolu utíkají do dvou věčností – minulosti a budoucnosti, jedna jako 

ovoce druhé a další jako semeno první – a mnohokrát se stává, že 

mrknutí oka předurčuje osud duše. A byl to i můj případ: poté, co 

jsem uzřela svého manžela, jsem jiná, než jsem byla, změněná pro 

nekonečno okamžikem osvícení a nektarem vzájemné úcty. Cožpak 

Stvořitel nezasadil do jádra všech živých i neživých věcí odpor 

i přitažlivost, které směřují k jejich osudu a kterénejsou řízeny či 

porušovány? 

Kdysi dávno bylo jedno žalostné děvče, vdané proti své vůli 

za jistého krále. Když byli oddáni, hrůzy a nenávisti života do nich 

vstoupily a ovládlyjejich duši. Pokaždé, když se k ní král přiblížil, 

upadla v mdloby, které připomínaly předzvěst smrti. Jakmile 
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pochopil, že je nemožné být v její blízkosti, velice se tomu podivil. 

Načež si řekl: ‚Určitě musí být pro tuto mimořádnou nechuť nějaké 

mimořádné vysvětlení, pohřbené v záhadné temnotě minulosti. 

U jiných žen, které mají daleko k tomu, aby se vyhýbaly mému objetí, 

jsem vítán a dokonce se o mě ucházejí, čímž se z nich kvůli mně 

stávají abhisáriky12, poněvadž jsem velmi pohledný muž.‘ Proto tedy 

odešel a nabídl oběti v chrámu Mahéšvary. Stojící před obrazem, 

zvolal: ‚Ó, jsi znalec minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a neodhalíš-

li mi příčinu jejího odporu, ihned si useknu hlavu.‘ Pak obraz božstva 

vypukl v hlasitý smích a řekl: ‚Pošetilý králi, to je velmi jednoduchá 

věc. Vím, že už dávno v předchozím životě, jste ty a ona klesli 

z důvodu dříve spáchaných hříchů na tělech zvířat. Ona se proto stala 

hadem a ty pávem. A z oné příčiny nemůže snést tvou blízkost, neboť 

ty sis uchoval podstatu pavího druhu a jeho přirozenosti, a rovněž 

jeho ješitnost.‘ Král na to řekl: ‚Ale proč já pak necítím podobnou 

averzi k ní?‘ Bůh odpověděl: ‚Protože v jiném životě jsi byl nebeským 

ptačím druhem Garudova rodu, jejichž potravou jsou právě hadové. 

Navíc ženy zachovávají stopy těchto citů a mnohem častěji opovrhují 

muži než oni, jelikož emoce je podstatou jejich duše. A ponořené 

v jejich tělech jako nádoby odplavují jak čistá voda tyto barevné 

skvrny.‘ Když se král dozvěděl pravdu, vzal si jinou ženu a žil s ní 

šťastně v pokoji a míru až do smrti. Bráhmane, byla jsem zpodobněna 

svému manželi mnohem dříve, než jsem jej spatřila ve snu jako 

utkaném v mém předchozím životě, neodolatelného a neviditelného 

jako síla a moc, které vykreslují trávu do své překrásné jantarové 

                                                      
12Abhisáriká je žena, která navštěvuje na základě vlastní volby svého milence 

a která se mu vášnivě oddává. 
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barvy. Nyní jsem se s ním stmelila naší svatbou velmi pevně 

a neoddělitelně.“ 
 

8. Iluze krásy 
 

Nato Indra pravil: „Ach, paní velkých očí a hustých řas, reaguješ 

jako jeho přívrženec a jen k vlastnímu prospěchu. Tvé jednání je 

pouhým výsledkem unáhlené vášně, která ti dala zapomenout 

na tvou dívčí cudnost, a jako abhisáriká uspěcháváš svou náklonnost 

v mužových pažích a chováš se jako žena z nepříliš dobré rodiny, kde 

hraje roli jen tvá vlastní vůle a nezávislost, přitahována sličností tvého 

manžela.“ 

Vanavallarí pověděla: „Bráhmane, v tomto jsem neudělala nic 

nehodného děvčete mé kasty. Dcery králů měly od počátku právo 

vybrat si vlastního manžela. Jenže když už si jednou vybraly a jakmile 

to rodině oznámí, platí, že se musí svého rozhodnutí držet a lpět 

na svých manželech s pochopením, že se jim vysmívá ve snaze 

hraničící až se smrtí, aby se zbavil jejich sevření. Jestli jsem učinila 

špatný krok v tom, abych si vyžádala trochu pozornosti a zalíbení 

od svého manžela, v budoucnosti to napravím. Navíc je to spíše 

chyba Stvořitele než má. Chceš snad vyčítat lotosům, že opájejí včely? 

Nebo proč potom dal do vínku Stvořitel ženám i mužům krásu? Jen 

proto, aby navzájem sváděl jejich duše? I bohové tebou budou 

pokáráni za to, že někteří z nich nejsou dost omámeni krásou svých 

žen? Ne, jsou zde i tací, kteří došli na scestí, jelikož byli polekáni 

poblouzněním spanilostí jiného pohlaví než svého. Proč mě osočuješ 

za to, že si stojím za přirozeností ženy, když uctívám mužskýšarm, 
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který je ohniskem mého zájmu? Pro tři světy existují pouze vtělení 

takového počínání, jako je právě to moje, a tvé nařčení by mohlo 

tento vesmír zbavit pohybu a života, který je založen na vzájemné 

přitažlivosti. Krása oslňuje a láká, a třebaže je sama jen iluzí, každé 

stvoření po ní touží jako mazaný pištec, lákající svým domýšlivým 

vyhráváním do vesmírného kola tance, který mudrcové nazývají svět. 

A bez této krásy by člověk zmizel jako sen, který vyprchá 

po probuzení. My všichni se totiž pohybujeme ve věčném kole jako 

kapky vody z vodopádu a vyhýbáme se dojmům stálosti před očima 

pozorovatelů. To je ta krása a stálost jen jako zdání, díky svému 

neustálému toku jeho prchavých a nezachytitelných částeček. 

V našem momentálním životě, je podstatná jen jedna věc: abychom 

zkusili –pokud to zvládneme -tu kapku nektaru opravdové lásky, co je 

k dispozici pro každého jedince; dokázat zachytit záblesk té zvláštní 

ztepilosti, co je vlastním předmětem duše vášně. A nadto, drahý 

bráhmane, já se nestydím zbožňovat krásu svého manžela, ale 

oslavuji ji a raduji se z ní, jako ten, kdo našel plody svého žití. Jako 

můra jsem vletěla do jeho svíčky, stala se svolnou obětí a jsem 

připravena snášet veškeré důsledky mé volby. Když zakolísám 

ve věrnosti k svému pánu, uznám spravedlivost tvého nařčení.“ 
 

9. Dva králové 
 

Indra na to pověděl: „Mluvíš tiše, má paní, ale řekni mi, zda 

ženský jazyk vůbec kdy vyjádřil dostačující omluvy za chováníke 

svému milenci? Tvá vypočítavá duchaplnost není horší než ta od 

kterékoli jiné ženy. Řekni mi ještě, oč vlastně žádáš, když dobře víš, že 
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v tomto ohledu tvůj otec nebude sdílettvoje názory? Ty a tvůj manžel 

jste zkrátka a rychle na nejlepší cestě ke špatnému konci, a ten 

nastane tak brzy, jak tvůj otec přijde na to, kde se nacházíš.“ 

Pak Vanavallarí pravila: „Bráhmane, máš částečně pravdu, neboť 

je možné, že náhlý vztek mého otce může způsobit ukvapené jednání. 

Ale i zde čas může prokázat, že ses mýlil, protože vláda a opatrnost je 

to první, co je v souvislosti s mým otcem třeba brát v úvahu. Proto by 

mohl najít důvod, aby nám odpustil. Ale ať už jedná, jak se mu zlíbí, 

mně ublížit nemůže. Zda nechá mého manžela žít anebo ho zabije, 

nemůže nás teď rozdělit, ani mě připravit o mé právo následovat ho 

zaživa nebo jako mrtvého, protože manželka nenáleží svému otci, ale 

svému manželovi. Takže dokud žijeme, budeme žít, a pokud umřeme, 

zemřeme spolu. Smrt není zlo, ale jen nevyhnutelná změna: a často 

k lepšímu, je-li život, který se chýlí ke konci, jednou z věcí, která si 

zasluhuje odměnu. Kdysi byli dva králové pouště se jmény Haja 

(„kůň“) a Gadža („slon“) a byli smrtelnými nepřáteli. Gadža se na Haju 

naštval, zabil jeho syna, zajal jeho manželky i majetek a odehnal ho 

pryč. Tak Haja dotlačen k extrému vstoupil do Gadžových služeb jako 

osobní sluha. Ten ho od vidění neznal. A zatímco čekal na příležitost 

k pomstě, byl Gadža napaden třetím králem a jeho armáda zničena, 

načež těžce raněn utekl do pouště s jediným Hajou jako svým 

společníkem, a doufal, že až překročí poušť, znovu získá svůj majetek 

a bude v bezpečí. Oba dva tedy spolu putovali přes poušť. Měli jen 

jednu nádobu s vodou, a nemohli s sebou vzít žádného ze svých 

koňů, poněvadž ti umřeli. Šli tedy pěšky. 

Gadža řekl Hajovi: ‚V této nádobě je jen málo vody, aby zásobila 

na cestu pouští jen jednoho, natož dva; náš osud je jistý.‘ Šli dále 
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a den za dnem vody ubývalo. Nádobu nesl Haja. Jedné noci, když 

Gadža spal na písku, Haja zůstal vzhůru. Podíval se na nádobku 

s vodou a řekl: ‚Jen jeden může přejít poušť s tak malým množstvím 

vody, ale dva ne. Teď přede mnou leží můj nepřítel.‘ Seděl v tichosti 

s obnaženým mečem v ruce, jen sám v poušti s třpytícími se 

hvězdami, a díval se na Gadžu, jak spí, celou dlouhou noc. Ráno zase 

pokračovali ve své strastiplné cestě. Jak slunce zářilo stále tepleji, 

Gadža ochaboval, jelikož byl oslabený svým zraněním. Řekl Hajovi: 

‚Napijme se, i kdybychom měli zemřít.‘ Tak se napili. Avšak Haja dal 

sevřené rty k lahvi a nenapil se. Den šel za dnem a Gadža stále pil 

vodu. Ale Haja vždy jen přitiskl ústa k lahvi a díval se na ni lesklýma 

očima, se rty vyschlými jako vrata smrti. 

Nakonec přišel den, kdy Gadža pravil: ‚Mé zranění mě zbavilo 

mých sil a už nemohu dál. Kromě toho došla voda.‘ Ale Haja řekl: ‚ 

Buď silný, voda ještě na jeden den je.‘ Gadža se však nenechal 

přesvědčit. Řekl: ‚Jdi dál sám a zachraň se, mě tady nech umřít.‘ Pak 

spadl na písek a ležel napůl v mdlobách. 

Načež se Haja sehnul, vzal ho přes ramena a potácel se s ním. Jak 

šel, začal trpět závratí, jeho smysly blouznily a poušť doslova 

tancovala před jeho očima. Zaslechl v uších šplouchnutí vody, pouštní 

bubny mu duněly v hlavě a před ním se zjevovali duchové na prahu 

smrti, jak jeden na druhého volají napříč pouštními dunami a jak se 

smějí a vysmívají se mu, protože šel jako někdo, kdo nebyl na tomto 

světě. Zápasil zcela v osamění, zatímco jeho život se vytrácel a ničil 

jako květina na rozpáleném ohni toho zuřivého slunce. A zničehonic 

uslyšel ve svém blouznění hlas Gadžy, plačícího nad jeho hlavou: 

‚Podívej! Tamhle dalece před námi je město, jsme tedy zachráněni!‘ 
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Haja ho položil na zem. Pak řekl: ‚Králi, já jsem Haja a právě teď jsem 

tě převedl přes pásmo smrti.‘ Nato spadl tváří do písku a odešel 

na onen svět. Jama, bůh smrti, si ovšem všiml tohoto počínání 

a pamatoval si je – Haja se proto v příštím životě narodil jako 

nesmrtelný a stal se duchem vzduchu. 
 

10. Psí zmetek 
 

Indra na to reagoval takto: „Má paní, tvé klenuté obočí vytváří 

dokonalou hru s vybranou krásouhodné obdivu a zbavující smyslů, 

která i statečnému rádžpútovi posloužila jako odměna, ale řekni mi, 

co má společného jednání Haji s jednáním tvým a s chováním tvého 

manžela?“ 

Vanavallarí odpověděla: „Bráhmane, to, co je nám společné, je 

naše zadostiučinění.Vzhledem k mému setkání s mým manželem tuto 

souhruvnímám jako výjimečnou přízeň bohů, a to větší než vzestup 

Haji na stupíncích bytí bezpochyby díky jistému záslužnému činu 

v předchozím životě. Na naše činy v tomto životě je stále čas, a budu 

se snažit zahladit cokoli, co může být projevem sobectví, což se 

pokusím vyjádřit svou další poslušností. Nesnažte se příliš odhalovat 

budoucnost našeho života jen na základě minulosti – jak totiž život 

sám o sobě běží, je zde také možnost změny, a mnohokrát se již stalo, 

že s sebou velmi záhy život přinesl něco protichůdného, než jak bylo 

obvyklé po celý jeho předchozí vývoj. Byl jednou jeden pes bez 

majitele. A neměl kam jít a neměl nic k jídlu. Ale vždy si dokázal pro 

svou mizernou obživu najít něco z odhozených odpadků, jedl a pil 

ze stok. Byl proto velmi hubený a pokrytý vředy a ranami. Kdokoli ho 
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viděl, proklel jej a zneužil; hnali ho, bili holemi a kamenovali. Žil tak 

v neustálé hrůze z možné smrti, nesl svůj ocas poníženě mezi nohami 

a jeho smutné hladové oči bojovaly v zápase se strachem 

a zostuzením. Žil tak i nadále, až se jeho život chýlil ke konci. Jednoho 

dne, kdy byl tak zesláblý, že sotva chodil, projel podél cesty vůz 

tažený býky s mnoha ženami, které právě přijížděly ze svatební 

hostiny. Jakmile uviděly psa, začaly se mu všechny posmívat. Jedna 

z těchto žen však sestoupila z vozu a došla k němuse soucitem v srdci 

a nabídla mu koláč. Pes se na ni podíval tesklivýma očima a vypadalo 

to, že nerozumí. Za celý jeho život mu totiž nikdo neprokázal 

laskavost žádného druhu. Za chvíli už ale vrtěl velmi jemně samým 

koncem svého tenkého ocasu. Bráhmane, tak je to, nikdo z nás 

nemůže s určitostí předvídat konec života od jeho prvopočátku, 

a klidně to může být můj manžel nebo dokonce já, kdo najde 

příležitost, aby vykoupil svou duši od domnělého konce, vedením 

skutků zasluhujících i tvého uznání.“ 
 

11. Červený lotos 
 

Načež Indra odvětil: „Ach, paní se rty červenými jako ovoce 

zralého pandánu!Přese vše, co jsi zatím řekla, se ti nepodaří 

přesvědčit mě, že jsi vážně neonemocněla, když jsi opustila dům 

svého otce pro paže tohoto cizince. Chceš snad hledat odůvodnění 

toho, že je povinností všech královských dcer zběhnout s loupežníky, 

kteří se v nočním čase vloupají do jejich sídel?“ 

Vanavallarí na to řekla: „Bráhmane, můj případ je výjimka, a nikoli 

pravidlo. Všechna pravidla mají výjimky. Ačkoli v to možná nevěříš, 
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věz, že i kdybych nejednala takto, stejně by se to týkalo tohoto muže, 

a ne jiného. Může se proto zdát, že jsem činila v této věci jen 

z nerozvážnosti nebo lehkomyslnosti, a přesto to nebylo v souladu 

s mou povahou, ale proti ní. Na to přece neexistují žádná pravidla, jak 

pro mě, tak pro ostatní. V jistém smyslu může být někdy i zbabělec 

statečný, lakomec štědrý a moudrý člověk hloupý, nebo dokonce 

i zdravý člověk šílený: a tak i žena se může bez rozpaků 

oddatjedinému muži, který v jejím srdci probudil zatím spící oddanost 

a zažehl v její duši věčný žár, aniž by jí tím bylo upřeno právo patřit 

mezi nejčistší ženy světa. Vím, že to je i můj případ, mé svědomí je 

čisté a nemusí mě trápit. Je-li někdo na její straně, nepožaduje další 

svědky, aby obhájili její čistotu. To je jako kdysi, kdy byl jeden král 

s mnoha manželkami, které mu všechny byly nevěrné a lhaly mu, jen 

jedna ne. Když musel odjet na vojenské tažení, dal každé z nich lotos 

a pravil: ‚Opatrujte tento červený lotos a ukažte mi ho zase, až se 

vrátím. Jeho barva budiž důkazem vaší věrnosti. Dostal jsem tyto 

květiny od bohů a nikdy nevyblednou, pokud mi budete věrné.‘ Pak 

tedy odejel. A hned, jak zmizel, všechny jeho ženy s výjimkou jedné 

vyhledávaly zábavu u jiných mužů. Velmi brzy pak byly tyto ženy 

zklamány, když se podívaly na své kytky a shledaly je bledými 

a povadlými. Všechny dostaly strach, cítily svoji vinu, kromě té jediné. 

Po čase přišla zpráva, že se král vrací. Když přijel, všechny se s ním 

chtěly z radosti a náklonnosti setkat. Jenže král řekl: ‚Všechny mi 

ukažte své lotosy‘. Tak mu je tedy ukázaly, všechny z nich. A co se 

nestalo! Všechny lotosy byly tak čerstvé a červené jako tehdy, když 

jim je odevzdal. Jen ta jedna dobrá manželka mu dala vybledlou 

kytku. A řekla: ‚Ó, můj pane, nevím, jak to, že jsou všechny tyhle 
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lotosy čerstvé. Zde je můj kvítek, mrtvý a vybledlý, oproti tvému 

přání, aby mé srdce nikdy ani nepomyslilo na jiného muže, než jsi ty.‘ 

Potom začaly ostatní manželky proti ní vykřikovat tak, jak ji 

nenáviděly. Pověděly: ‚Náš králi, podvedla tě a teď to všichni víme – 

zde je důkaz.‘ Jenže král se na ně podíval a zasmál se. Načež pověděl: 

‚Vy bláznivé, jak může zůstat lotos čerstvý po tolik měsíců? Nyní jste 

všechny odsouzeny za vlastní snahu zakrýt svou vinu. Jen ona jediná 

může být zproštěna své viny, protože byla vedena svým srdcem 

a neměla se proč bát, že její květina uvadne. Jen ona je opravdu čistá 

a hodná toho stát se mojí královnou. Lotos, který nevybledl, byl 

lotosem v jejím srdci.‘“ 

 

 
 

12. Vítr a listí 
 

Indra na to pravil: „Ó, paní s úsměvem jako květ bakuly13, 

přestože by sis sama zasloužila omluvu za to, že jsi se stala 

obětínevinnosti a něžnosti svého dívčího a neznalého srdce, nemůžeš 

přece ospravedlňovat i svého manžela, který přišel jako noční zloděj 

a unesl tě s sebou pryč. Jak můžeš vůbec říct, že jsi jako můra vletěla 

do jeho svíce a spálila sis svoje průsvitná křídla?“ 

Vanavallarí pak pověděla: „Bráhmane, jak může slabá žena 

doufat, že se vyhne osudu, jež postihuje i ty nejváženější bohy? Nebyl 

bůh lásky náhodou sám spálen jako motýl v ohni velkého božího oka? 

A jak bych mohla uniknout před ohněm v očích toho, kdo je mi 

                                                      
13 Omamně voňavákvětina oslavovaná v hindských příbězích.  
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svatým namísto boha? Nech toho, mám ti snad dokazovat, že můj 

manžel nenapáchal škodu, ale spíše dobro? Což nevíš, že ženy jsou 

jako listí a láska je jako vítr, který vane sem a tam mezi stromy podle 

své vlastní dojemné svéhlavé vůle? Zavítá ke každému stromu 

a setřeselisty. Některé spadnou okamžitě, jiné zůstanou na větvích 

o chvilku déle. Avšak dříve či později jsou všechny odsouzeny k pádu 

a „zachrání“ se pouze ty, které krutý osud drží nepřirozeně ukotvené, 

aby chřadly a shnily na stromě. Zda spadnou nebo nespadnou – tak 

jako tak se nemohou vyhnout společnému a nevyhnutelnému konci. 

Co získá list, který zůstane na stromě? Kdyby nebylo pro něj lepší 

poddat se a spadnout poté, co bylovíván vánkem ochuceným vůní 

santalového dřeva z malajských hor, čekal by lístek, až by byl chtě 

nechtě stejně strhnut k zemi nesnesitelně se otřásající větví? Teď mi 

ukaž, jestli jsi člověkem, který by si více zasluhoval být mým 

manželem nebo mužem jakékoli jiné ženy, než ten, kdo mě ukradl 

z mého stromu. Viděla jsem totiž bezpočet mužů, když jsem se dívala 

ze svého okna, a žádného z nich bych nemohla srovnávat s ním. Je 

silný, a já slabá, on je statečný, a já naopak zbabělá, král byl jeho 

otcem stejně jako mým, ale on je ještě navíc pohledný, zatímco já 

můžu ve všech mužských očích stejně jako ve tvých číst, že jsem taky 

krásná. Krása totiž otřásá se srdcem těch, kdo ji zakoušejí, ať mužem 

nebo ženou, a úplně je to změní. A když je velmi silná,chňapne za 

kštici každého, kdo jí doposud odolával, tak jako se to s ním stalo 

mně. Tak srdce ženy poletuje okolo a vyskytuje se vedle srdce jejího 

manžela, a když ten si usmyslí, že si je půjčí, vezme je kamkoli. Ti, 

kteří by je chtěli získat jinak a za každou cenu, nejsou pravými učenci 

tajemství života. Mé srdce leželo pohřbené v naprosté tmě jako země 
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v noci, když vtom přišel do toho okna můj muž jako slunce za úsvitu – 

v ten moment jsem byla celá rozpálená láskou. Má duše mu tedy 

náleží po právu a vše, co se událo, je díky němu. Radost a nadšení 

jsou jen odrazem a výsledkem jeho činů. Vezmi jej pryč a všechno se 

vypaří. Budeš snad vyčítat slunci, že proměňuje černou noc v ranní 

červánky?“ 
 

13. Král a královna 
 

Indra pak reagoval takto: „Ach paní, tvé tělo se šíří vzduchem 

všude kolem s kafrovým parfémem vysoké kvality, tvé prosby 

za tvého viníka manžela i za tebe se však samy podobají odrazu 

pavího ocasu v tiché vodě: jak je rozmanitý a krásný, a přece to není 

nic jiného než iluze; jsi zmatená a nakažená kouzlem první lásky, 

která propůjčuje tvému jazyku výmluvnost a je příčinou, že označuješ 

potulného rádžpúta za boha.“ 

Vanavallarí odvětila: „Bráhmane, všechno na tomto světě je iluze, 

a přesto některé iluze trvají déle než ostatní – není mezi nimi 

žádného rozdílu. A vůbec přitom nezáleží na tom, že moje víra 

v mého muže je iluzí – protože jak jiné to je, když to trvá celý život? 

Co může být větším zdáním než sen a kdo ho může rozeznat od snu, 

dokud nedosáhne konce a neprobudí se? Není iluze tak dobrá jako 

realita, dokud není zjištěno, že je pouhou iluzí? Tvá slova jsou proto 

k ničemu, můj sen ještě není zničen. Nemusí to být nikdy, přestože 

čas možná někdyčeká na jeho uskutečnění. A je to výhra, i kdyby to 

mělo vydržet jen pro dnešek, protože kdo s jistotou ví, že se dočká 

východu slunce na druhý den? Jednou, kdysi byl jiný král, který si 
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v poledne v období velkých veder hrál ve vodě se svou královnou. Jak 

stál v té chladné a křišťálové vodě, vytvářel z ní sochy své paní, 

zatímco sledoval obrázky jejích postojů v zrcadlení na povrchu 

bazénu. Poté obraz ve vodě rozvířil, dokud královna nezačala vypadat 

jako mladý měsíc koukající skrze mraky. Její mokré šaty visely na jejím 

těle, ukazující obrys jejích údů, a její tmavě modré vlasy byly 

uvolněny z copu a padaly kolem jejího těla a do vody. Jakmile byli 

unavení, odebrali se společně do stínu zříceniny altánku, která se 

tyčila u bazénu; a král náhle usnul s hlavou v klíně. Zdálo se mu, že šel 

zrána na lov, a když odešel, spatřil bráhmana, jak leží spící pod 

stromem. Když se večer vracel, bráhman stále ještě spal. Poslal tedy 

své pomocníky, aby ho vzbudili. Ti se po chvíli vrátili a řekli: 

‚Mahárádžo, toho bráhmana nejde probudit, ač se snažíme sebevíc, 

a přesto není mrtvý – má správnou teplotu a dýchá.‘Král ho nechal 

přinést do paláce a položit na postel. Tam spáč ležel celých sedm let, 

a mezitím král žil svůj život. Konečně jednoho dne se bráhman 

znenadání probudil. Podíval se kolem sebe v úžasu a zvolal: ‚Co to je? 

Nedávno jsem přece ulehl ke spánku pod stromem.‘ A král řekl: 

‚Bráhmane, ty jsi ležel uspán po sedm let, a já zatím celou tu dobu 

vykonával své denní povinnosti, účastnil se válek i míru a zplodil syny 

a dcery, kteří vyrostli. Ty jsi však celý ten čas prospal na posteli, kam 

jsem tě vzal poté, co jsem tě viděl nehybného venku.‘ Když se na to 

bráhman chystal odpovědět, tak se král zničehonic sám probudil. 

A uslyšel hlas své královny, říkajíc: ‚Árjaputro, vznešený pane, usnul 

jsi?‘ Král se zeptal: ‚Jak dlouho jsem spal?‘ Ona na to: ‚Právě jsi položil 

svou hlavu na můj klín.‘ Král se na ni pak podíval s údivem a ihned 

vykřikl: ‚Ha! Tak je to vše jen iluze a vše je nestálé! Co je čas a co je 
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sen? Spal jsem sedm let, a zde jsou stále tvé mokré šaty ulpívající 

na tvých pažích, které jako zpupná dvojčata vycházejípo stranách 

tvého hrudníku. Není pochyb o tom, že já i ty jen sníme a současně se 

musíme probouzet. Rychle mě polib, bez meškání, dokud je čas.‘ Ona 

si pomyslela, že se zbláznil. Avšak poslušně se k němu naklonila 

a našpulila k němu spodní ret, zabarvený jako ovoce bimba,14 

k polibku. A právě v tu chvíli střecha toho zničeného altánu spadla 

a rozdrtila je, takže na místě zemřeli. Probudili se tak ze svého snu 

předtím, než měli čas jeden druhého políbit, čehož se král právem 

obával. Kdo z nás tedy může říct, bráhmane, ačkoli to nemusí být 

zrovna náš úděl, že se probudíme ze snu našeho života, ještě než 

nastane čas na to, abychom se vymanili z iluze naší lásky?“ 
 

14. Rybářský bůh lásky 
 

Indra odpověděl: „Ó ženo s údy, které se jako ve tvaru hadů vlní, 

vinou a stáčejí v zákrutách spirály, tvá slova jsou prorocká a svého 

vlastního snu si zřejmě užiješ, avšak velmi krátce, s hořkým 

probuzením už v tomto životě. Co když tě tvůj manžel nechal a již se 

nikdy nevrátí?“ 

Vanavallarí však řekla s úsměvem: „Ach bráhmane, nikdy jsi 

neviděl muže z rybářské kasty, lovícího malé rybky ve vodách Gangy? 

Jakmile jednou spolkly návnadu, nemohou uniknout, protože jsou 

pevně a rychle přitáhnuty pruty. Chycené jsou pak usmaženy svými 

lovci na plamíncích ohně a snězeny. Cožpak nevíš, že bůh lásky má 

                                                      
14 Metafora, kterou indičtí básníci používají v podobném smyslu, jako u nás červeň 

třešní. 
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rybu jako znak ve svém erbu? Pročpak – vzhledem k tomu, že je sám 

vlastně rybářem –loví srdce mužů pomocí žen, které slouží jako 

návnada? Bylo to teprve minulou noc, co lovil také mého manžela a 

chytil ho s mou pomocí, kdy já mu posloužila jako vábidlo, takže nyní 

již ryba nemůže uplavat.Tu návnadu také polkl, a prut žádného rybáře 

nebyl nikdy tak silný jako tento, jímž byl můj muž zadržen tímto 

mistrem rybářem, tedy láskou. Tak, jak je tento bůh vychytralýa jak je 

i daleko od pálícího ohně, na němž vaří své rybí oběti, tak se 

na tomto ohni rybyvyhřívají a těší se z něho. Čím déle byl můj manžel 

ode mě, tím více a jistější je jeho návrat a ještě více je mu proti srsti 

má nepřítomnost. Zdá se, že v tuto chvíli je jako zmražený 

ledema sněhem z himálajských hor, a jistě velmi brzy zcela zahyne, 

pokud se nevrátí zpět, aby zahřál své chladné srdce v plameni, jenž 

stále udržuje láska v mém nitru. Jsem přesvědčená, že srdce oddané 

ženy je oltářem lásky, na němž posvátný domácí oheň hoří vždy a bez 

ustání. Svítí také v temnotě, aby vedl manžela na cestách směrem 

domů. V jeho nepřítomnosti se jeho čisté světlo v černé noci podobá 

proužku zlata, vyškrábanému ve stínu nástrojem věrnosti. Žádné 

světlo nevyhasne, dokud je zde dostatek paliva, aby ho udržel – mé 

tedy zatím zdaleka nevyhaslo. Já byla tak hloupá, že jsem nechala 

svého manžela, aby mě opustil, bez jakéhokoli ubezpečení, že se 

vrátí. Vím ale, můj drahý bráhmane, že ze všech bytostí stvořených 

Stvořitelem jsou na světě jen dvě, které nepotřebují lovit kořisti, 

které by jim měly patřit, ale v klidu si počkají, zatímco jezřejmé jejich 

zničení v úporné dřině, se kterou sami souhlasí. Jeden z nich je rybář, 

o kterém jsem mluvila a který spravuje své sítě, a druhá z nich je 

žena.“ 
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15. Pán ženy 
 

Indra na to řekl: „Ty skvoucí dámo, láskatě očarovala svým 

kouzlem, nebo jak říkáš, chytila těna udičku; a nyní se tu ukazuješ 

jako někdo, kdo se dívá jako z dálky na poušti a obdivuje klamnou 

podobu té lásky, nevědouc z důvodu nezkušenosti, jaké je opravdové 

povahy. Nepochybně máš pravdu a tvůj manžel se tě bude držet tak 

dlouho, dokud budou květy tvé krásy čerstvé a voňavé jako ranní 

rosa, avšak až budeš unavená a zmožená z žáru dne, dej si pozor, aby 

se tě nechtěl zbavit! Nevíš dobře, co čeká na tulákovu ženu.“ 

Vanavallarí odvětila takto: „Bráhmane, ta, jež si zvolí svého 

vlastního manžela, připomíná smělého hazardního hráče, který vsadí 

všechny své trumfy na jeden jednoduchý tah smrti. Pokud vybrala 

svou kartu lehkovážně, vedla ji pouhá lehkomyslnost a touha 

sobeckého potěšení a zlo a hoře ji zahubí. Ale jestliže nevolila jen na 

základě vlastní omámenosti a okouzlila ji spíše přirozená vůdčí role 

jejího pravého manžela a také osudová chvíle,15 která ji přivedla jako 

planetu na dosah jeho rukou, potom je její povaha slabá a je chabé 

její zbožňování. Musí být tedy připravena následovat ho se 

zavázanýma očima a odevzdat celý svůj osud do jeho rukou, které 

mohou zasáhnout v její prospěch. To, že všeho jen tak zanechá 

a přijde na zavolání svého manžela, není nic proti ničemu, protože 

působit radost je nadřazené, ale některé ženy tak nečiní, jako by jim 

                                                      
15Sanskrtské slovo lagna, které označuje astrologický okamžik planetární 

konjunkce, se stalo v moderní maráthštině běžným termínem pro svatbu. Je to 
podstatné zejména pro hindskou svatbu, která by měla být v souladu s horoskopy 
nevěsty a ženicha.  
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to bylo proti jejich vůli, protože on je prostě on a nedokážou mu s 

ničím pomoci. Nic jim však nehrozí, jelikož jsou takovéod narození. 

Proto je lepší, když si žena najde svého pána, i kdyby ji potom týral, 

trýznil nebo opustil, než aby ho vůbec nikdy nepoznala či neobjevila. 

Každá žena potřebuje svého vůdce, ale mnohé z nich jej nikdy 

nenajdou. Avšak když už ho žena najde, ať s ní pak zachází, jak chce, 

neboť ona je už i jím. Když najde špatného muže, může s ní zacházet 

jako s královnou a zbožňovat ji jako bohyni, ona ho ale stejně milovat 

nikdy nebude a její srdce bude nešťastné, poněvadž ona není jím, 

a tak jí on nemůže velet. Slon je veden řetězem a žena svým srdcem. 

Podstatou její lásky je vědomí poslušnosti. Každá žena bude milovat 

nějakého muže, jakmile zví, že je vůdcem, který bude vyžadovat 

poslušnost bez odmlouvání, ať již ona chtít bude nebo ne. V tomto 

není žádného otroctví, když miluje svůj řetěz a přeje si být ovládána 

mužem, jehož nade vše miluje. Pro každou ženu je štěstí zároveň 

i mizérií, je-li spojena s mužem, který není jejím opravdovým pánem; 

ovšem mizérie s mužem, který toto splňuje, je štěstím. A nikdo jiný 

kromě ženy nemůže porozumět nepopsatelnému potěšení z touhy 

po poslušnosti ke svému pánovi. Vyplývá to ze zvláštnosti její povahy, 

kterou muž nemá – jeho přirozeností není poslouchat, ale vést. Já 

jsem naštěstí v situaci, kdy můj manžel je můj pán a já jsem jeho 

otrok. Bude-li mě milovat i nadále, je to na dobré cestě; pokud ne, 

stále je to v pořádku, protože mi nemůže zabránit v tom, abych ho 

uctívala. Přesto může Stvořitel – shledá-li v tom uspokojení – odvést 

labuť od lotosů porostlé tůně, kterou on tak miluje, nemůže ho však 

při vší své všemohoucnosti zbavit jeho touhy po místě, kde se labuť 

plavila. Žádný osud také nemůže přemoci oddanost manželky – až 
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na výjimku té, jejíž zbožná úcta k manželovi je oslabena okolností či 

změnou, kdy si usmyslela, že nikdy nebyla jeho ženou, ale zvláštní 

hříčkou osudu, díky které byla nedopatřením a chybně k němu 

připoutána a označována tak za někoho, kdo mu nikdy nepatřil." 
 

16. Rozpačitý bůh 
 

Potom Indra pověděl: „Ach, má paní s mohutnými ňadry 

a vznešené duše, ačkoliv tvůj manžel v tobě našel šperk, na němž 

neměl žádnou vlastní zásluhu, nemůžeš stále popírat, že se vysmívá 

bohům, a proto je odsouzen k tomu, aby přivedl sebe a rovněž tebe 

ke katastrofě, jež vyplývá z jejich hněvu.“ 

Pak Vanavallarí vstala a postavila se před něj. Zkřížila ruce přes 

ňadra, sklopila své dlouhé tmavé řasy a řekla: „Bráhmane, teď jsem 

manželkou a možná budu brzy i matkou, a dobře vím, že spousta věcí 

mi byla ještě včera neznámých. Nyní mi však dovol položit ti otázku. 

Kdybych povila syna, kdyby vyrostl v muže a poté v okamžiku 

zapomnění a zlosti díky nepřejícnosti štěstěny by mě proklínal jako 

původce jeho trápení, řekni mi, co by pak byla má povinnost? Měla 

bych ho opustit a vzdát se ho? Neměla bych mu spíš odpustit, 

přehlížet jeho provinění a požadovat to spíše za nenadálé selhání 

pramenící z jeho vášně, než o tom přestupku přemítat a považovat 

syna za zatvrzelého a zle jednajícího?“ 

Načež pozvedla své řasy a podívala se na něj jasnýma 

výmluvnýmaočima, jež pronikly do jeho duše, a trpělivě čekala 

na jeho odpověď. Indra před ní upadal do rozpaků a nemohl se 

střetnout s jejím pohledem. Nato spojil ruce dohromady a konečně 
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prohlásil: „Ženo a manželko zároveň, bystrá, rafinovaná 

a výmluvného jazyka, tvá nesrovnatelná krása je hnána neodolatelně 

jemnou láskou ve tvých lesklých očích. Nevěsto, dostala jsi mě, tvůj 

manžel je tebou blahoslavený, a je dobře řečeno, že ctnostná žena je 

víc než bohové. Vím, že jsem přišel potrestat tvého muže, avšak ty jsi 

ho vykoupila a stála mezi ním a hněvem nebes. Drž se ho a veď jej 

na správnou cestu, která je vlastní i tobě, a zachraň ho, jestli můžeš, 

od otcovy pomsty stejně jako od pomsty mé.“ 

Načež okamžitě jí okamžitě zmizel z očí a vzlétl do nebes. Vodní 

lilie ho viděla přicházet a dívala se na něj s výrazem vítězství v očích 

a s úsměvem na rumělkových rtech. Vanavallarí se však poté, co 

uviděla přelud bráhmana zmizet, nemohla vzpamatovat. Pořádně se 

nadechla a stála tam jako vyplašený koloušek, s udivenýma očima 

a neklidem v hrudi, dokud její líce nenabraly zase zdravou barvu. Pak 

si řekla: „Bylo to, jak jsem si myslela, že ten starý bráhman byl nějaký 

bůh, který za mnou přišel v podobě smrtelníka, aby mě vyzkoušel. 

Jeho víčka se nikdy nepohnula16 a jeho tělo nevrhalo žádný stín, 

a také dobře věděl vše, co se nám přihodilo. Smrtelník by to nikdy 

vědět nemohl. Nyní však se snaž rozpomenout na jeho slova a stůj, 

pokud to jen půjde, na straně manžela, mezi ním a otcovým 

hněvem.“ Jak tak k sobě mluvila, rozhlédla se kolem sebe a najednou 

uviděla přicházet svého muže, jak k ní rychle míří z ulice. 
 

                                                      
16Zvláštností bohů v hinduistickém pojetí je, že jejich oči jsou zeširoka otevřené 

a nikdy nemrkají. Tato vlastnost ústí v rozmanité přívlastky, jimiž jsou bohové 
nepřímo označováni. 



 

43 

 

17. Nápoj lásky 
 

S výkřikem radosti se k němu rozběhla, a to už její tvář nabrala 

správnou barvu. On se k ní vrhl velmi rychle a pravil: „Podívej, tady je 

jídlo, víno a pohár, z něhož budeme společně pít, a také loutna, abys 

měla na co hrát. Ale ne! Jak krásná a vyzdobená jsi! Jsem sláb 

a hladový, ale jen abych se nabažil tvých paží a rtů.“ Princezna ho 

objala svými pažemi a chvíli jen tak spolu stáli, potom co se jejich 

duše po odluce nadšeně znovu setkaly, a těšili se z polibků svých 

žíznivých rtů. Načež po chvíli zase řekla ona: „Jen pojď, jsi už konečně 

tady a jistě jsi hladový, stejně jako já. Nejdřív se najíme a pak mě jistě 

budeš moci znovu políbit.“ Avšak Ranga položil své břímě na zem 

a vzal její paže. Políbil ji tak dlouze, dokud její rty nezbledly, jako snad 

ze strachu, že by měla vypustit duši. Potom spolu dlouze 

a spokojeněseděli, jedli a pili, líbali se mezi každým soustem 

a usmívali se na sebe se slzami v očích, až naprosto zapomněli svá 

vlastní jména. 

Jakmile dojedli, vstali a ocitali se jeden druhému v náručí 

podobně, jako když Umá objímá svéhoMahéšvaru, a sledovali 

papoušky křičící ve fíkových stromech a opice lezoucí přes střechy 

opuštěných domů,vzdychali z toho všeho a z přemíry štěstí a smáli se 

bez příčiny, zatímco den se chýlil ke svému konci jako mihotavý 

záblesk světla, a slunce zacházelo na svůj odpočinek za hory tam, 

odkud vzešlo, a na obloze se zablýskal měsíc. Vanavallarí nato řekla: 

„Vraťme se zpátky a najděme víno, abychom se mohli krásně opít. Ty 

bys mohl pít za nás oba a já ti zatím budu hrát a zpívat na loutnu 

a zatancuju ti se stínem ve svých patách, abych ti předvedla své 
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naplnění, jako když měsíc dorůstá, a dala ti tak trochu potěšení 

ve svitu měsíce.“ Tak se i stalo. A Ranga seděl pod stromem s šálkem 

červeného vína v ruce, zatímco ona tančila, hrála a zpívala mu, 

vypadající v měsíčním světle jako ženské vtělení kafrové esence, 

a krásy měsíce sestoupily na zemi, aby vstoupily do jeho duše 

a zbavily ho veškerých starostí o pozemské záležitosti. Díval se na ni 

opilýma očima a řekl si: „Ona je jistě přídělem nebeských radovánek, 

jež na sebe vzaly podobu ženy, nebo snad alespoň střepem 

nebeského křišťálu roztříštěného nechtíc na zemi, vysmívajícího se 

ve své čistotě všemu pozemskému, co ji obklopuje.“ 

Tak se ti dva ze sebe navzájem těšili v tomto zničeném a vyhaslém 

městě a koupali se při měsíčním svitu v extázi vzájemného okouzlení 

jejich první lásky. Mezitím však klenotník, který od Rangy vykoupil 

náramek, nemohl vyjít z úžasu, když jej předtím spatřil. Řekl si: 

„Kdepak asi rádžpút získal takový šperk, který ve městě není nikde 

k dostání?“ Proto po koupi klenotu za velmi nízkou cenu následoval 

Rangu, bez jeho vědomí, a viděl ho, jak nakupuje po bazarech. Byl mu 

pořád v patách a následoval ho z dálky i tehdy, když se vracel 

do prázdného opuštěného města. Když se milenci znovu setkali, tento 

zvědavý zlatník se díval zpoza rohu ulice a nachytal je. Ti si ho však 

vůbec nevšimli, neboť se ztratili v zapomnění všeho na světě kromě 

sebe. Nato si šperkař, ještě více překvapený než předtím, zamumlal 

pro sebe: „Nádhera této ženy přesahuje krásu všech ostatních tak 

moc jako ten náhrdelník – který je bezesporu její – převyšuje 

vzácnost ostatních klenotů podobnéhodruhu. Za tím určitě musí být 

nějaký příběh.“ Pak se po chvíli čekání, když je pozoroval a vyčkával, 

co se stane, vrátil neochotně nazpět do svého domu. Když se tam 
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vracel, našel celé město v pozdvižení. Když se zeptal na důvod, lidé 

mu tvrdili: „Někdo se v noci vkradl do paláce a unesl s sebou 

královskou dceru. Je vypsaná velká odměna pro toho, kdo ji najde 

a přivede ji odtamtud, kde je.“ Hned nato zlatník popadl odkoupený 

náramek a běžel rychle, co mu jen nohy stačily, do královského 

paláce. Jakmile byl vpuštěn, povyprávěl svůj příběh a ukázal jako 

důkaz onen náramek. Král poznav, že se skutečně jedná o dceřin 

šperk, poslal bez meškání hlídky, jež klenotníka úprkem následovaly 

do vyprázdněného města. Tam byli milenci, kteří zapomněli úplně 

na všechno, přistiženi, jak se omámeně dívají jeden druhému do očí 

při svitu měsíce, načež zničehonic uslyšeli výstřel a hned poté byli 

královskou stráží polapeni, zadrženi a předvedeni jako zločinci 

ke králi. 

Jenže Vodní lilie je uviděla odcházet. Trhla svou spanilou kšticí 

a zívlapravíc: „Tímto jsem nyní dodržela slib, který jsem dala bohům, 

a způsobila jsem, aby král objevil skryté hnízdečko lásky těchto 

potřeštěných milenců. Pro toho chlapíka jsem však již udělala dost 

a začínám se jím nudit. Vážně zvláštní! Jak brzy mě tihle smrtelníci 

unaví! Protiví se mi a není na nich nic zajímavého, skoro nikdy. Každá 

známka fantazie, kterou bych pro ně mohla vynajít či vymyslet, 

přejde rychle jako stín, co se objeví a hned zase zmizí. Přesto ten 

mladík vypadá nejlépe ze všech mužů, jaké jsem kdy viděla. Proto mu 

dám ještě jednu šanci, převrátím běh věcí a nechám ho, aby jednal 

za sebe a dostalse z toho sám. 
 

18. Přízeň štěstěny 
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Tak byla Vanavallaríspolu se svým milencem odvedenaneprodleně 

do paláce a oba byli v zajetí stráží postaveni před krále. Ve chvíli, kdy 

je král uzřel, zatleskal rukama a zvolal: „Ha! Tak se dostal zpátky 

do klece ptáček, co uletěl, i se svou vějičkou! Co se nyní stane 

s dcerou, která uvrhla rodinu do ostudy tím, že uprchla s vandrákem 

rádžpútem? A co si zaslouží lupič, který bezostyšně a kradmo vtrhne 

do královského paláce během noci a unese si bez okolků 

nejvybranější skvost v podobě královské dcery?“ 

Ale Vanavallarí odvětila: „Ach otče, nechť tě hněv neoslepí před 

spravedlností! Ačkoli jsem jednala v záchvatu nezodpovědnosti, nic 

jsem neudělala, abys musel zatracovat mě nebo sebe. Abys věděl, to 

je můj právoplatný manžel, protože je potomkem krále stejně jako já. 

Cožpak si Draupadí a Damajantí také nevybraly své manžely? Nebyla 

snad Šakuntalá oddána za Dušjantuzpůsobem gandharvů17 

a nezplodili pak syna Bharatu? Jenže král na to řekl: „Dost!Má dcero! 

Tvůj manžel zemře s východem slunce, jakkoli může být tvou 

součástí.“ Vanavallarí zareagovala: „Budeš pak vrahem vlastního 

masa a krve. Jsem jeho ženou, a proto zemřu s ním.“ Král se však 

zasmál a pověděl: „Má dcero, nebylas mi věrná a myslíš si, že mě 

přesvědčíš, abych byl zavázán tomu, kdo tě odvedl pryč? Nemůžeš 

být mé vlastní krve, protože jsi způsobila skandál tím, že jsi s ním 

                                                      
17 Pozn. ed.: Indickými básníky oblíbené nepřímé poetické vyjádření sexuálního 

spojení, které je založeno na oboustranné přitažlivosti a vášnivých tužbách, 
a „probíhá“ bez společností schváleného obřadu (vlastně bez jakéhokoliv) a bez 
posvěcení rodinami dotyčných. Výraz pochází z přesvědčení, že nebeské bytosti 
gandharvové čas od času sestupují na zem a v zápalu neudržitelného chtíče obcují 
se ženami „na potkání“ (podobně jako překrásné nymfy, apsarasy, s muži, jejichž 
zálibou je navíc často „trápit“ meditující askety). 
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uprchla jako nezávislá žena bez vazeb a rodiny, jen na základě svého 

vlastního uvážení. Mám za to být snad zavázán také tobě?“ 

Načež Vanavallarí prohlásila: „Ach otče, poslouchejte prosím 

chvíli, a pak nás oba klidně odsuďte k smrti, chcete-li, ale ne jen jeho. 

Není to běžná věc a jsem si jistá, že v tom bohové mají prsty. Řekni mi 

jen, protože mě dobře znáš, zda si myslíš, že jsem jednala 

neuváženě?“ Král odvětil s hořkostí takto: „Je tu právě něco, co dělá 

tvé chování nepochopitelným. Měl jsem pro tebe jiného ženicha, 

a hle! Ty jsi vyskočila z okna přímo do rukou tuláka rádžpúta! Kdo 

potom mápochopit povahu žen či bezednou propast jejich 

lehkovážnosti? Hovoří s jedním mužem, dívají se na druhého, a myslí 

na třetího. Je to ale jen klam vtělený do podoby iluze. Čtyři ze čtyř 

věcí jsou nenasytitelné: oceánřekami, smrtlidmi, oheňotopem 

a ženamužem.“ 

Vanavallarí pak pravila: „Je tu ale jedna otázka, na kterou se tě 

musím bezpodmínečně zeptat, a slibuji, že je poslední: Jakým právem 

jsi ze mě chtěl udělat nevěstu? Nemohl za to náhodou král z Avanti?“ 

A král odpověděl: „Je to tak.“ Poté vzala Vanavallarí svého manžela 

za ruku a řekla: „To je on. Já jsem již jeho ženou a buď si jist, že samo 

božstvo mu topřisoudilo. Víš, že včerejší noc tento muž vylezl 

do mého pokoje. Na chvíli jsem zdržela stráže, dřív než by na něj 

mohli přijít, jak jsem ho litovala pro jeho krásu a mládí. Pak jsem se 

ho optala, kdo je, a on odpověděl, že je král z Avanti. Zaujalo mě to 

a já si vyslechla jeho příběh. Jak jsem ho poslouchala, jako by mi vzal 

srdce skrze můj zrak a uši. Neviděla jsem před sebou toho strašného 

zloducha,rákšasu, jemuž jsem byla přisouzena jako oběť tvých 

politických povinností, nýbrž jsem tu měla boha lásky v lidské formě. 
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Pochop, že než abych se stala nevěstou někoho jiného, kdo zapudil 

mého manžela a kdo násilím drží pod kontrolou království, jež mu 

nepatří, raději jsem se spustila dolů ze svého okna a pohlížela jsem 

na sebe, jako bych již byla mrtvá. Zatím jsem věděla jen to, že 

vládnutí je pro tebe nejdůležitější a že já mám být oběť. Tak jsem 

na svého manžela zírala a poslouchala jeho pohádkový příběh s tím, 

že ho snad poslali samibohové a on je vrozením nového života 

do podoby člověka. Jakým štěstím byl přiveden do okna mého pokoje 

tento skutečný král, s nímž jsem se zasnoubila, pokud ho nevyslali 

sami bohové? Navíc byl naplněn i tvůj vlastní zájem, a chceš-li jednat 

ze svého vlastního přesvědčení, nijak jsem tě nezranila, ale prokázala 

jsem ti službu. Proč bys chtěl, abych se raději stala ženou toho 

uzurpátora,který násilím drží království, a ne jeho spojencem? Jak jsi 

dotčen, když jsi nenašel pro svou dceru skutečného, ale falešného 

krále?! Jednej s mým mužem po právu, a místo abys na něj uvrhl trest 

smrti, raději mu pomoz vydobýt znovu jeho trůn. Mohl bys totiž 

místo špatného spojence získatspojence dobrého, tak jak jsem já 

získala pro sebe skvělého manžela, a ne naopak, a s tím i království 

pro všechny tři.“ 

Pak král zvolal užasle: „To je ale skutečně hloupá pohádka 

smluvená mezi tebou a tvým milencem, abyste mě oklamali.“ Nato 

konečně promluvil Ranga: „Drahý králi, do této chvíle jsem neřekl ani 

slovo, protože nebudu prosit za svůj život a považoval jsem to již 

za hotovou věc. Ale věz, že co se týče mě, tvá dcera ti nepředložila nic 

jiného než pravdu. A přestože to celé možná nedává smysl, nic mi 

o tom nikdy neřekla a vše, co se týká mého strýce i tebe a jí, jsou to 

pro mě novinky, které vlastně slyším poprvé. Nyní mě tedy, pokud 
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chceš, odveď na popraviště nebo mě měj pod dozorem a proveď 

náležité šetření. A jestli to není pravda, odsuď mě třeba stokrát. Nebo 

mi propůjč, pokud můžeš, nějaké malé vojsko, a já se budu snažit 

dostat opět na svůj trůn. Mí poddaní si mě váží a podléhají mému 

strýci pouze z nutnosti. Buď si jist, že prahne po tvém spojenectví jen 

proto, že si sám moc dobře uvědomuje, jak moc je slabý a nemůže 

přestát bez podpory. Jednej tedy podle své vůle. Jen si nevybíjej svůj 

hněv na své dceři, vinen jsem pouze já. Nadto je snadné pochopit, že 

mé jednání není neomluvitelné – jen se podívej, jak stojí, a obviň mě, 

jak chceš – i bůh by přece podlehl takové kráse, jako je ta její. Věz, že 

to byla nešťastná náhoda, a ne záměr, který nás přivedl ke spojení. 

Když jsem lezl na tu věž, vskutkujsem nevěděl, co v ní je. Můj osud je 

nyní ve tvých rukou.“ 

A jak mluvil, Vodní lilie přidala pevnostido jeho končetin 

a odvážný tón do jeho hlasu. Král ho pozoroval, a proti své vůli 

s obdivem. Načež si pro sebe zamumlal: „Říká to dobře, má dcera by 

se mohla poučit z jeho oddanosti. Je příkladema za obdiv k němu by 

mohlo být tomu děvčeti odpuštěno, poněvadž jsem nikdy neviděl 

lepšího člověka. Pokud je ta jeho báchorka pravdivá, určitě by mohl 

obstát v roli zetě, dobře ladícího s mou dcerou.“ Proto když Randa 

své vyprávění završil, král jen stál, dívaje se očima pod obočím 

nerozvážně se komíhajícím mezi nerozhodností, hněvem, a také mezi 

zaujetím pro dceru a dopadem onoho vyprávění. Když tak v tichosti 

stál, přišla k němu Vanavallarí a klekla si k jeho nohám. 

Pak zažadonila: „Ach otče, nezabíjej ho, ale chraň ho, a jistě tím 

získáš. Pokud jde o mě, nechť je můj údělzávislý na tom, co chceš. 

Vím, že jsem jednala unáhleně a zasloužím si pouze trest a zavržení. 
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Jsem jen slabá žena a jeho krása mě naprosto uchvátila. Ještě zvaž, že 

v sobě nosím potomka, a stojíš tu proto jako děd svého vnuka. Věříš 

snad, že takový člověk by zplodil syna, aby mě i tebe uvrhl 

do hanby?“ Dívala se prosebně na svého otce a slzy se z jejích očí 

valily jako déšť. Dopadly na otcův hněv a rozmělnily jej tou měrou, že 

ho přešel. Král dceru objal, políbil a pohladil rukou její vlasy. A pak 

řekl: „Drahá dcero, nemůžu být tvým nepřítelem, i kdybych chtěl, 

a slzy v tvých očích vehnaly krůpěje do těch mých. Jednala-li 

jsineuváženě, dá se to omluvit a nebudu již dělat zbytečně nové 

chyby ani já. Ať tvůj manžel zůstane zde se mnou a já zjistím pravdu. 

Jestli to je tak, jak říkáš, uvidíme, co se pro něj dá udělat.“ 

Nato se mu Vanavallarívrhla s pláčem kolem krku a vzlykala 

na jeho prsou. S pomocí krále se Rangovi nakonec podařilo vydobýt 

zpět svůj trůn a pojmout Vanavallaríza svou ženu, zastávající tak roli 

nové královny. Ctnost ženy – manželovo štěstí. 
 

 

 

 

 

 

19. Vítězství krásy 
 

Potom ho Vodní lilie zanechala tak, opustila zemi a vzlétla 

do nebes. Tam nalezla všechny bohy seskupené v Indrově síni. 

Okamžitě se jim začala vysmívat a prohlásila: „Nyní konečně 

pochopte, jak marné je pro každého z vás nebo pro vás všechny se se 

mnou potýkat. Rádžpút dosáhl svého úspěchu vzdor vaší 

nepřejícnosti a díky mé přízni. Pokud jde o Indru, byl zcela zbaven 

smyslů ze ženy, když se na zemi zjevil v lidské podobě.“ Poté, co jimi 
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opovrhla, odešla vysmívajíc se jim vítězně za zády stejně jako dříve a 

vrátila se zpět na své místo, což doprovodila letmými pohledy koutků 

svých mandlových očí, které probodávaly srdce bohů jako otrávené 

jehly. 

Pak se na sebe bohové jeden na druhého podívali a řekli: „Jsme 

všichni blázni z této podlé Vodní lilie; tady už však přestává všechno!“ 

A Indra pověděl: „Přestože byl tento smrtelný vysmívač, kterému 

jsem odpustil kvůli jeho manželce, na vině, jistě ho jeho žena přivede 

zpět k jeho povinnostem. Jenže skutečným viníkem v této věci je ta 

zlomyslná bohyně. Utahovala si z nás a vodila nás za nos v domnělé 

roli podřízenosti, pokory a odevzdání, a prokázala přízeň 

smrtelníkovi, který polichotil její ješitnosti, a to vše jen z vrtošivé 

touhy nás všechny podráždit a obtěžovat. Proto teď musíme vykonat 

trest a učinit přítrž jejím činům: jestli jí bude dovoleno pokračovat 

v tom i nadále, každá lidská i božská bytostbude zmatena.Dokud je 

mladá, je možnost nápravy, ale když ji budeme tolerovat, bude stále 

horší. Proto na to musíme dohlédnout a neztrácet čas.“ 

Načež přišli všichni společně ke mně, k Mahéšvarovi. Ale řekl jsem 

jim: „To není moje věc. Máte-li jakékoli stížnosti proti Vodní lilii, jděte 

k bohu Nárájanovi. Potrestat něčí manželku není povinností nikoho 

jiného než jejího manžela.“ A poslal jsem je pryč. Pak bohové 

bloumali vesmírem Nárájany, po dlouhou dobu však zbytečně. 

Nakonec ho našli osamělého v samém prostředku moře, jak leží 

na lístku lotosu, vznáší se na vlnách, cucá si levý palec a je přitom 

ponořen do meditace. Jakmile přišli a tiše se před ním pohybovali, 

zabranýHariNárájana zdvořile vyndal prst ze svých úst, podíval se na 
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ně zvědavým pohledem svých velkých zasněných očí a zeptal se jen: 

„Co po mně chcete?“ 

Potom se bohové, s Indrou jako mluvčím, ponejprv před ním 

uctivě poklonili a pověděli: „Milý Ačjuto, Višnu, Hari, Nárájano!Přišli 

jsme si ti stěžovat na chování tvé manželky. Kdo z nás učinil terč 

posměchu tím, že pomáhal nějakému smrtelníkovi, který nás odměnil 

jen urážkami jednoduše jen proto, že ji jedinou zahrnul lichotkami 

a chválou? Směje se nám do tváře navzdory skutečnosti, že je 

nejmladší z nás. Nyní se někam schovala a nemůžeme ji najít. Naše 

modlitba k tobě zní tak, že by se měla od tebe naučit vnímat patřičné 

meze slušnosti a chovat uctivost a respektke starším. Naši čest 

zpochybňuje svou úmyslnou nezdvořilostí ve svém chování.“ 

Nato manžel Vodní lilie velmi jemně zašeptal jméno své ženy. 

Ačkoli to bylo velmi slabě, zvuk toho šepotu se rozkmital přes 

všechny tři světy do nejzazších částí jejich prostorů. Vesmír odrážel 

tento tón jako loutna, jejíž struny se třesou pod nárazy větru. Jak se 

ten všudypřítomný šum vytratil a zanikl v tichu, moře začalo bublat, 

pěnit a vlnit se tak, že znenadání tato bohyně krásy vyvstala 

napodruhéze zpěněných vln.18 Stála na svých malých nožkách 

na zádech želvy a mořská voda kapala z jejích končetin, které jako by 

se třpytily mořskou solí. Její krk se zdál být jako mušle, na jejímž 

povrchu perla odrážela tmavý stín zelených smaragdů, které na něm 

visely. Elegantní liány jejích jemných oblých paží a zakončení jejích 

hebkých a zužujících se nohou, jejichž kolena byla ohnutá trochu 

dovnitř, byly ozdobeny kruhy z červeného korálu, který rudl závistí 

v barvě jejích rtů, které se zase usmívaly vědomé si své vlastní 
                                                      

18 Poprvé to bylo, když se narodila, ve vesmírném víření oceánů. 
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nadřazenosti, zatímco její prsa, na nichž se dvě ňadra otáčela mírně 

jedno od druhého jako sestry, jež se právě pohádaly, se houpala 

velmi decentně nahoru a dolů jako by ctila hudební rytmus šumícího 

moře. Zvedla levou rukou cívku svých modrých vlasů, které padaly 

v chomáčích z její hlavy a obtáčely se kolem ní jako mraky poháněné 

větrem a jejichž konečky se vytrácely kdesi ve vlnách oceánu. Tak tam 

stála mlčky a nahnula se trochu dopředu, dokud se její trojí šat 

nesmočil v měkkém záhybu jejího štíhlého pasu, a pak se přelila 

mořská pěna přes záda želvy, na které stála, hladová po polibku 

klenutého nártu jejího drobného a perlami vysázeného chodidla. Její 

oči se dívaly kamsi do neznáma, zahleděné do horizontu oblohou 

ohraničené mořské pláně. 

Bohové na ni zírali v tichosti a pak jeden na druhého. A každý 

věděl, co si ostatní mysleli, i když nikdo nepromluvil. Každý z nich si 

v duchu řekl: „Jak je možné obvinit tak překrásné stvoření, které je 

hezké jako nic na světě? Snad ani není možné ji potrestat.“ Tak 

všichni stáli, zírali na ni v ohromení a v rozpacích, zasáhnutí a tiší, 

zatímco ona před nimi čekajíc přešlapovala, a Višnu pozoroval obě 

strany zasněnýma očima. Najednou se bohové otočili – skoro jako 

po vzájemné dohodě – a beze slova všichni odletěli pryč přes moře 

a zmizeli na jeho okraji jako hejno ptáků. 

Potom se Višnu podíval na svou ženu pohledem nevýslovné 

náklonnosti a po chvíli jí s úsměvem pokynul. To už Vodní lilie přišla 

před svého pána, sedla si k jeho nohám a začala je jemně masírovat 

rukou hebčí než lotosové květy, které položila vedle nich. Višnu se 

na ni díval otevřev své zasněnéoči a mezitím vlny pohupovaly 
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květinovou podušku klidně vzhůru a zase dolů. Slunce zašlo a padla 

noc, která je spolu zanechala o samotě v temném a poklidném moři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epilog 
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Potom Mahéšvara umlknul. Zvedl svou ruku nahoru, vyndal 

kathaku ze svých vlasů a položil jej na zem. Řekl: „Slyšel jsi! Nyní běž 

a řekni tento příběh králi.“ 

Avšak místo toho, aby odešel, spadl kathaka tváří do sněhu 

a zvolal: „Ó Velký bože, Mahéšvaro, Šambhu, Tříoký bože 

s trojzubcem, Pane všech a Dárce jógických schopností!Posvětil jsi mé 

uši opojným nektarem krásy z tohoto vyprávění. Dále! Udělej ještě 

jeden dobrý skutek!“ Mahéšvara se zeptal: „A co to má být?“ Kathaka 

odpověděl: „Prosím ukaž mi jediný záblesk onénádhery vzešlé z vln, 

která se před bohy zjevila v moři.“ 

Pak velký bůh řekl soukromě své ženě: „Vidíš, jak se tito slabozrací 

a pošetilí smrtelníci dožadují něčeho, o čem nemají ani páru, a ve své 

nevědomosti spějí rychle k vlastnímu sebezničení?“ Pověděl proto 

kathakovi: „Opravdu si přeješ vidět tu nesmrtelnou krásu?“ Kathaka 

odvětil: „Ano.“ Bůh nato řekl Umě: „Běž tedy rychle, najdi Vodní lilii 

a řekni jí jen, že ji na chvíli prosím o maličkost.“ 

Jeho žena pak vyletěla jako blesk. Velký bůh a nešťastný smrtelník 

mlčky čekali, zatímco božský diadém svítil přes osamocené zasněžené 

vršky. Za nějakou dobu se dcera hor vrátila a měla s sebou i Vodní lilii. 

Ta hezčí z nich pravila: „Jsem zde. Nyní mi povězte, jakou laskavost 

mám prokázat velkému bohu?“ 

Mahéšvara pověděl: „Ach, poklade Nárájany, před tebou stojí 

ubohý neklid smrtelníka, kterému jsem se zavázal splnit přání. Učiň 

toto – zjev se a ukaž se na malý moment.“ Pak pravil kathakovi: 

„Podívej se nahoru a uvidíš.“ 

Kathaka pozvedl hlavu a podíval se do temné husté oblohy, 

táhnoucí se přes bledé zasněžené vrcholky zalité měsícem. Znenadání 
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se bohyně objevila proti nim jako obrázek malovaný na zdi. Na jediný 

zlomek času se tu v jeho očích zalesklo zjevení oslepující krasavice, 

pár jejích temných modrých očí se odrážel přes dva zasněžené kopce 

v jeho vlastních a zasáhl jeho srdce jako stéblo suché trávy, které 

ještě nestačilo shořet v rozšiřujícím se ohni. Načež vykřikl a s oběma 

rukama chytajícíma se za srdce upadl mrtev do sněhu. 

Mahéšvara pak pravil: „Jak by mohl obyčejný smrtelník očekávat, 

že vydrží nával takové krásy, jako je ta tvá? Toto mrtvé tělo zde však 

zůstat nemůže.“ Tak ho vzal do svých očišťujících rukou a odhodil jej 

pryč. Pak toto prázdné tělo putovalo s vřískotem skrze chladný 

vzduch a upadlo jako meteor do Gangy v Haradváře. Duše tohoto 

nešťastníka ale nebyla spokojená, a proto se v mžiku vrátila zpět 

na zem a on se znovu narodil. A v dalším životě se stal básníkem, 

který dlouze putoval po celém světě a hledal s ohněm v srdci oči,jež 

nikdy nemohl najít. 

 

 

 



Francis William Bain (1863–1940) byl nadaným britským 
autorem s velkým srdcem pro Indii. Proslul svými 
příběhy, jejichž děj se odehrává na mytologické rovině, 
kde bohové ožívají a promlouvají k lidem. Ve své době 
nadšené pro orientalismus zprvu tvrdil, že objevil 
starodávné texty psané v sanskrtu a že je jako první 
zpřístupnil světu přeložením do angličtiny, na čemž také 
založil svou kariéru. Až následně se prokázalo, že jde o 
podvrh a že žádné takové texty neexistují ani nikdy 
neexistovaly; šlo tedy čistě o jeho fabulaci, přestože 
nelze popřít, že studiem orientální literatury se v této i v 
dalších vydaných knihách východní filozofií inspiroval a 
že i přesto mají svou patřičnou kvalitu a výpovědní 
hodnotu. V češtině se po více než sto letech od 
zveřejnění textu jedná vůbec o první překlad.  
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