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životní prostředí. Bišnoisté a zvířatům 29 Principů 
se v minulosti proslavili dávají vše, jako například Bišnoismu 
obětováním svých životů ovoce, listí, květy, 19. “RUNKH LILA  
pro ochranu stromů, byliny, atd. NAHI GHAVE”:  
ale v současnosti máme Život mnoha živých bytostí Nekácejte zelené stromy. 
také morální povinnost je závislý na stromech Lidé káceli stromy, 
a důležitou roli, a kácení stromů znamená aby ukojili 
kterou musíme sehrát. zabíjení těch svoji sobeckost. 
Měli bychom se zapojit živých bytostí, Zelené stromy 
do všech programů na což je další zločin by neměly být káceny, 
ochranu životního prostředí. proti přirozenosti a Bohu. protože stromy pomáhají 
Stále více Bišnoistů Guru Ji věděl, udržovat ekologickou 
by se mělo vydat cestou že příčinou sucha rovnováhu. Stromy pohlcují 
studia týkajícího lesů v poušti oxid uhličitý a vypouštějí 
a environmentální ochrany je nedostatek stromů; kyslík, který je životně 
a pokusit se získat proto instruoval své důležitý pro lidi stejně jako 
zaměstnání v této oblasti, následovníky, aby nekáceli pro zvířata. 
aby byly lesní zákony stromy. Bišnoisté dodržovali Kácením stromů 
poctivě realizovány. Také toto pravidlo a přežili dusíme sebe 
bychom se měli pokoušet v poušti po staletí. a naše následující generace. 
uplatnit všechny jiné způsoby Navíc k ochraně Klimatická změna, 
environmentální ochrany. existujících stromů bychom záplavy, sucha, 
20. “AJAR JARE  měli také vysazovat nové hladomor, sesuvy půdy, 
JEEVAT MARE”:  stromy pro naše přežití. bouře, tsunami, atd., 
Dohlížejte na vítězství Pokud odlesňování jsou důsledkem 
nad AJARy (kácení stromů) bude narušené eko-rovnováhy. 
(chtíč, hněv, pýcha,  pokračovat tímto tempem, Dnes se zdá, 
chamtivost, připoutání). pak se globální oteplování že má každý obavy 
Některé špatné zvyky, také zhorší. z nebezpečí 
které nepodléhají stárnutí Důsledkem bude, globálního oteplování 
ani rozkladu, zvané „Ajar,“ že většina ledu a desertifikace, 
jako chtíč,  hněv, pýcha, na pólech roztaje ale visionářský guru 
chamtivost, připoutání… a hladina oceánu dramaticky Jambeshwar Ji 
Tyto ovládají naši mysl stoupne, a mnoho věděl již před pěti 
a šíří se jako ničivý požár ostrovních zemí staletími, 
a spalují naši sílu bude zatopeno že kácení stromů naruší 
pozitivního myšlení, vodou; rovnováhu přírody. 
a navíc nám řeky se budou vylévat Proto zajistil, 
i ostatním ubližují. a zničí mnoho měst aby se toto stalo 
V jiné hinduistické literatuře a zemědělské půdy. jedním z pravidel. 
jsou tyto nazývány Nezbude tu žádný Guru Ji v shabadu – 7 
pět nepřátel lidí. kyslík k dýchání. také řekl, 
Guru Ji nám řekl, abychom Teploty stoupnou “Kany Kati Ban Rayo” – 
kontrolovali a spalovali a my budeme trpět nikdy nekácejte zelené 
tyto kvality dříve, než na nás větším množstvím nemocí. stromy nebo lesy. 
začnou působit. Naše budoucí generace Stromy jsou dary od Boha 
Lidé, kteří kontrolují nás budou proklínat a jsou našimi nejlepšími 
tyto nepřátele, za to, že jsme jim přáteli. Stromy si od lidí 
se nebojí smrti nezanechali bezpečnější nic neberou, ale lidem 
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(nebyla zabita). nevegetariánskou stravu, a mohou vítězit nad smrtí, 
Když Guru Ji pijí a kouří, a jsou zapleteni protože nakonec 
založil Bišnoismus, do konání zlého. Později po smrti 
lidé v té době někteří Bišnoisté chybně dosahují „Mokši“. 
chovali v poušti vykládali toto pravidlo Guru Ji řekl, 
kozy a ovce. jako „nedotknutelnost,“ „Abdhu Ajara Jar Le“ – 
Bylo obtížné udržet což je nesprávné, protože Ó jogíne! Měl bys zničit 
kozly a ovce mírumilovně Guru Ji byl proti tyto špatné zvyky. 
ve skupině – kastovnímu systému, který „Vishnu Vishnu Bhan, 
a také jim to byl založen pouze na Ajar Jarije“ – 
nebylo prospěšné – narození. Pokud se Bišnoista recitováním Višnuova jména 
proto je lidé prodávali zapojí do konzumace můžeme vítězit 
a tato prodaná zvířata končila nevegetariánského jídla, nad „Ajary.“ 
na jatkách a byla pití, kouření a užívání opia, 21. “KARE RASOI  
zabíjena pro maso. pak jídlo jím připravené či HATH SU, AAN SU  
Aby zabránil zabíjení nabízené také nemůže být PALLA NA LAVE”:  
těch nevinných zvířat, považováno za čisté. Jezte doma připravené jídlo 
Guru Ji požádal Bišnoisty, Na druhou stranu, pokud je a nejezte od těch, 
aby je chovali v útulcích, ne-Bišnoista kteří nedodržují 
aby tato zvířata vegetariánem, principy 
mohla žít své životy nepije, Bišnoismu. 
s důstojností. nekouří, Nejezte jídlo 
Později přestali Bišnoisté a neužívá opium, připravené nebo uchovávané 
chovat kozy a ovce pak jídlo, které připravil v nehygienických 
a začali chovat s čistýma rukama podmínkách, nebo připravené 
krávy a buvoly, v čistém nádobí osobou, která nedodržuje 
ale stejné pravidlo a hygienických podmínkách, hygienu. Jezte vlastní/domácí 
platí pro chování lze považovat za čisté. stravu. Když guru 
býků a buvolů a ostatních Je velmi důležité Jambheshwar založil 
opuštěných zvířat jíst satvik (čisté) jídlo, Bišnoismus, někteří členové 
v útulcích neboť někdo správně řekl, rodiny se stali 
(Gaushala či Bhainshala), „Jaisa Khavo Ann, Bišnoisty, 
aby neskončila Vaisa Hove Mann,“ ale někteří ne. 
na jatkách a nebyla což znamená, Tak Guru Ji ustavil toto 
zabita pro maso. naše myšlení je ovlivněno pravidlo, aby odlišil 
Proto by stravou, kterou jíme. a povzbudil Bišnoisty, 
Bišnoové neměli prodávat “Jaisa Pive Pani Vaisi  aby se drželi dál od těch, 
býky a buvoly těm, Bole Vani” – naše řeč kdo jsou zapleteni 
kdo je buď prodají je ovlivněna kvalitou vody, do konání zlého a kdo 
na jatka, nebo je kterou pijeme. jedí nevegetariánskou stravu, 
vykastrují, aby je použili 22. “AMAR  pijí alkohol a kouří. 
pro mučivou práci. RAKHAVE THAT”:  Tímto pravidlem Guru Ji 
Měli bychom je Poskytněte přístřeší propagoval čistou (satvik) 
obdarovat přístřeším, pro opuštěná zvířata, vegetariánskou stravu 
které poskytne domov aby mohla připravenou čistýma rukama 
opuštěným, hladovým, dokončit svůj život v hygienických podmínkách 
nemocným a bezmocným s důstojností a vyhýbání se stravě 
zvířatům. Toto pravidlo opět a nezahynula kvůli a manželským svazkům 
ukazuje soucit se zvířaty předčasné smrti s těmi, kdo jedí 
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slabosti Mnoho cizích a učí lekci 
a slabé vůle. a národních turistů ne-násilí. 
Tabák v jakékoliv podobě ohlásilo, 23.  “BAIL BADHIYA  
je velmi škodlivý že jim Bišnoistické rodiny NA KARAVE”:  
pro tělo i mysl. nabízely opium. Nekastrujte býky. 
Lidé, kteří kouří To je špatné a proti učením Býci a buvoli 
nebo konzumují tabák guru Jiho a měly by být jsou kastrováni, 
v ostatních podobách, podniknuty rázné sociální aby byli domestikováni 
si přivozují nebezpečné a právní kroky a stali se použitelnými 
nemoci jako rakovinu úst, proti těm Bišnoistům, kteří pro tahání vozů 
onemocnění plic, užívají či obchodují s opiem. či zemědělskou práci. 
vysoký krevní tlak, Neboť také dle vládních Procedura 
infarkt, astma, atd. zákonů je užívání kastrování býka 
Dokonce i výrobci a obchodování s opiem byla velmi bolestivá. 
cigaret uvádějí varování ilegální a považováno Guru Ji 
na krabičkách, že jsou za zločin. Někteří Bišnoisté, měl velký soucit se všemi 
zdraví nebezpečné. kteří jsou závislí na opiu, zvířaty, proto bylo 
Některé vládní jsou zváni „amli,“ ustaveno toto pravidlo. 
autority zakazují a ostatní, závislí na 24. “AMAL SU DUR  
kouření „postu“ či „dodě“ HI BHAGE”:  
ve veřejných prostorách. (suchá vnější slupka Neužívejte 
Nehledě na to máku) jsou zváni ani neobchodujte s opiem. 
se konzumace tabáku „posti“ V místním jazyce Rajasthani 
zvyšuje. a ti zničili je opium zváno 
Mladí začínají kouřit svůj život „afeem“ nebo „amal.“ 
s přáteli, aby to ochutnali, a dělají špatné jméno Guru Ji zakázal 
zabili čas, své rodině a Bišnoistickému užívání amalu 
zvedli si náladu společenství. či afeemu (opia). 
a jako módu, ale později Z opia se připravují Je to velmi škodlivá droga 
se to stane závislostí. drogy jako heroin, hnědý a pomalý jed 
Lidem, kteří nekouří cukr, smek, atd. a je velmi škodlivá 
nebo nekonzumují tabák, 25. “TAMAKHU SU  našemu tělu i mysli. 
se nelíbí jejich DUR HI BHAGE”:  Člověk, který se 
tabák konzumující přátelé Z opia se připravují stane závislým na této droze, 
nebo členové rodiny. drogy jako heroin, hnědý ničí život svůj 
26. “BHANG SU DUR  cukr, smek, atd. i své rodiny. 
HI BHAGE”:  Užívání tabáku Stává se slabým 
Neužívejte a neobchodujte a jeho vedlejších produktů a nedokáže se koncentrovat 
s narkotiky či marihuanou. je guruem Jim zakázáno. na svoji práci 
Bhang je také Dokonce ani osli a pod vlivem opia 
velmi nebezpečná nejedí tabákovou rostlinu dělá špatná rozhodnutí 
a závislost vyvolávající (zelenou ani suchou), a promarňuje 
droga a proto ji ale lidé začali své příjmy. 
Guru Ji zakázal. s jeho konzumací Je nešťastné, že v některých 
Někteří lidé v mnoha podobách, Bišnoistických rodinách 
na určitých festivalech jako kouření cigaret, je opium užíváno 
smíchávají listy bhangu  žvýkání, držení jej a nabízeno druhým. 
s pakodasem či chlazenými za rty (zarda), atd. V Jodhpuru je zvykem 
nápoji, což je špatné. To je symbolem nabízet opium hostům. 
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Proto, ti kdo bylo získáno maso a ostatní Někteří lidé, jež se 
jedí maso, jsou nevegetariánské jídlo. označují za žáky boha Šivy, 
násilnější, agresivnější, Tento barbarský akt také konzumují bhang. 
a méně soucitní. je proti Bohu, neboť Po snězení 
Lidstvo lidské tělo není uzpůsobeno či vypití bhangu 
a ekologická rovnováha ke konzumaci masa či nedokáže jedinec 
jsou v nebezpečí ostatního nevegetariánského rozlišit mezi 
kvůli zabíjení jídla. Guru Ji řekl, dobrým a zlým. 
zvířat, ptáků, a ryb “Jeev Vinase Lahe Karne,  27. “MADH SU DUR  
pro jejich konzumaci. Lobh Swarath Khatba  HI BHAGE”:  
29. “LEEL NA LAVE  Khaj Akhaju?” –  Nepijte ani neobchodujte 
ANG, DEKHTE DUR  proč zabíjet zvířata s alkoholem či destiláty. 
HI TAYAGE”:  ze sobeckosti a chamtivosti, Pití alkoholu 
Neužívejte fialových a jíst jejich maso, je špatný zvyk a Guru Ji 
- modře zbarvených šatů které nebylo zamýšleno to zakázal. 
(vyluhovaných ze zelené jako lidská potrava? Alkohol dává 
rostliny indigo). Lidský zažívací systém chvilkové vzrušení, 
Guru Ji zakázal užívání není konstruován k požívání ale později 
„leelu“ (neelu) a zpracování masa. se stává závislostí. 
protože modrá barva Příroda obdařila lidi ovocem, Po vypití nadměrného 
byla vyluhována obilovinami, sladkostmi množství alkoholu 
ze zelené rostliny indigo, a ostatními delikátními jídly. ztrácí jedinec schopnost 
a modré šaty Proč tedy zabíjet uvažovat a zapojuje se 
nosili lidé zapletení a jíst zvířata? do špatného chování. 
do zločinů. Vegetariánská strava Začíná se hádat a říkat 
Aby zajistil jasné je etická, hospodárná, zraňující slova 
odlišení, a zdravá. svým přátelům 
doporučil Bišnoistům, Konzumací a rodinným příslušníkům. 
aby nosili bílé šaty, nevegetariánské stravy Někteří závislí lidé 
které jsou symbolem mnoho nemocí utrácejí své výdělky 
míru a čistoty. těch zvířat za destiláty a ničí 
Věda také potvrdila, vchází do lidského těla, svůj rodinný život. 
že modré a ostatní jako například ptačí chřipka, Alkohol je 
tmavě zbarvené šaty nemoc šílených krav, atd. zdraví škodlivý 
nejsou dobré Zabíjení více a hlavní příčinou 
pro lidské tělo a zdraví, zvířat a ptáků podezřelých onemocnění jater a srdce. 
protože pohlcují z těchto onemocnění je 28. “MANS SU DUR HI  
škodlivé ultrafialové stejně tak nelidským činem. BHAGE”:  
paprsky, zatímco bílé šaty Maso zvyšuje v těle Nejezte maso nebo ostatní 
škodlivé paprsky hladinu cholesterolu nevegetariánskou potravu. 
odrážejí. a krevní tok a způsobuje Pojídání mrtvých těl 
Špína usazená vysoký krevní tlak zvířat či ptáků 
na zbarvených šatech a infarkty. v podobě masa 
není vidět, Někdo správně řekl, je tím nejnehumánnějším 
proto si neuvědomujeme, “Jesa Khao Ann,  činem lidské bytosti. 
jak velmi špinavými Vesa Hove Man,”  V Binšoismu to guru Ji 
se staly naše šaty. což znamená, striktně zakázal. 
Proto jsou bílé šaty naše mysl a myšlení bude Mnoho nevinných zvířat, 
čisté, hygienické a zdravé jako jídlo, které jíme. ptáků, ryb, je zabito, aby 
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pro naše tělo. 
To je důvodem, proč doktoři 
a sestry nosí bílé oděvy. 
Naše volba 
barvy šatů odráží 
naši osobnost. 
Podobně, disciplinované 
a organizované skupiny 
jako policie, armáda, doktoři, 
sestry, sadhuové, atd. 
nosí určité oděvy, 
bílé ošacení je předepsaný 
oděv pro Bišnoisty, jak 
doporučil guru Ji. 
Modrá barva je považována 
za symbol nečistoty, 
jedu a smrti. 
Navíc, podle 
védské literatury 
byla modrá barva 
považována za barvu 
chandalů (vyvrhelů). 
Některé ostatní skupiny 
dopouštějící se zlého konání 
také nosily modré šaty, 
proto guru Ji doporučil 
Bišnoistům, aby se 
drželi zpět od takových lidí. 
Guru Ji také řekl, „Neel 
Madhye Kuchil Karba” – 
ďáblové se dopouštějí 
nízkého chování poté, 
co nosí modré šaty. 


