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Mimochodem, je mi líto, 
to je vše, co teď dostanete, 
ano? Tolik toho dostanete, 
ano? (Ano.) 
Je to blízko moře 
a v horách. 
Máte obojí. 
Pokud chcete jít během volna 
k moři, 
můžete jít dolů, 
je tady vpravo 
malá cestička. 
Nechoďte moc daleko 
a kdybyste chtěli jít, 
musíte jít 
dva nebo tři, 
pro případ, že by jeden 
zemřel, aby se s ním ostatní 
vrátili. 
Jinak, kdo ví, 
co víte, co udělají s vaší 
mrtvolou, když zemřete. 
Děláme si starosti o vaše tělo, 
ne o vás. 
Dobrá.  Takže, 
řekli mu: 
„K čemu je nám tato 
paráda bez vás, 
můj králi?“ Jak hezké. 
Proto Gopi Chand poslal 
vše, co mu dali 
jeho spolupraktikujícím, 
aby to dali jejich Guruovi. 
Nakonec vešel Gopi Chand 
do paláce 
jeho matky, 
jelikož ona byla 
tou, která mu radila, 
aby se vzdal svého království 
a stal se asketou. 
Co je to za matku. 
Je to ale jen tak, že čas se 
naplnil, jeho osudem 
bylo stát se žebrákem. 
Aby se vzdal 
celého království 
a všech nádherných věcí 
a všech žen 
a všeho, 
co souviselo s vladařením, 

aby se stal mnichem, 
vedl jednoduchý život. 
Myslím, 
že se narodil, aby to dělal, 
aby ho jeho poddaní 
sledovali, jeho příkladu, 
aby duchovně praktikoval 
opravdovějším způsobem 
a taky, 
aby zanechal dobrý příběh 
pro pozdější generace. 
Například, „Dokonce když 
král se může vzdát 
království 
a všeho, co měl, 
aby se stal oddaným 
stoupencem Boha, co my?“ 
To to mělo 
znamenat, ano? 
A vy teď přijdete 
za Nejvyšší Mistryní 
Ching Hai 
a ona vám to říká jinak. 
Ona říká: 
„Ne, zůstaňte tam venku 
a pracujte pro svět a 
pomáhejte spoluobčanům,“ 
a dokonce vám ani  
nedovolí přijet 
a zůstává ve svém ašrámu. 
Co si myslíte, že by mu 
teď řekla jeho matka? 
Vařila by mu? 
(Ne.) Jako v neděli v pořadu 
Supreme Master TV? 
Uvařila by mu jeho 
oblíbené jídlo 
a řekla mu: „hodný hoch“? 
Co si myslíte, 
že by královna matka 
řekla svému synovi, 
který se vrátil 
jako asketa? 
Myslím jako mnich. 
Sadhu znamená mnich. 
Ano, umí si to někdo 
představit, kdybyste byli 
matkou, co byste mu řekli? 
Vrať se, zůstaň, 
chybíš mi? Ne. (Příliš pozdě.) 

(Příliš pozdě.) Co? 
Je příliš pozdě. 
Je příliš pozdě 
vrátit se? (Ano.) 
Nevrátil se, aby zůstal, 
můj Bože. 
Přišel jen na návštěvu. 
Ano. Tak co? 
Co by mu poradila? 
Jakou by mu 
dala radu 
jak být asketou, 
pokračovat ve svém odříkání, 
odříkání se života. 
Kdybyste byli matkou, 
co byste řekli? 
Zůstaň s Mistrem. 
Zůstaň se svým Mistrem. 
Ano, ale jak? 
On byl včera králem. 
Co byste si mysleli, 
proč tam přichází? 
Navštívit ji? 
Nebo je ještě něco jiného? 
Rozloučit se. 
Rozloučit se? 
Už se rozloučil. 
Ona ví, že odešel. 
Možná se ho zeptala, 
jestli je šťastný. 
Zeptala se ho? 
Jestli je šťastný. 
Dobrá. Někdo další? 
Ne? 
Nejste vůbec matka? 
Představte si, že váš syn 
odešel, stal se mnichem 
a přišel vás navštívit 
a vy jste starší a moudřejší 
a jelikož jste 
tak moudří, důvěřuje vám 
v nejniternějších pocitech… 
Proto se jí ptal, 
jestli se má stát 
mnichem. Víte? 
A ona byla ta, 
která mu řekla: 
„Dobrá, jdi do toho.“ 
Musela to být tedy velmi 
moudrá matka. 
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Takže teď, jako moudrá 
matka, co by jste řekla 
svému synovi, kdyby 
vás přišel navštívit? 
Poslouchej svého Mistra. 
Ano, to je už v pořádku, 
ale… 
Neměl by ses 
vracet. 
Neměl by ses vracet? 
Proč ne? 
Myslím, že jeho Guru 
ho poslal žebrat 
a on žebral 
v hlavním městě a už 
navštívil všechny královny, 
proto je přirozené, 
že navštívil svoji matku 
a není to nic zakázaného. 
Zapomeň na všechno 
a následuj Mistra. 
Zapomeň na všechno. 
„Zapomeň na všechno 
a následuj Mistra.“ 
Koncentruj se. 
„Koncentruj se.“ 
Jsem na tebe velmi pyšná. 
Možná chce, aby 
mu matka řekla, 
jak má překonat 
jeho nedostatky. 
To je možné, možné. 
Někdo další? 
Udělej si pohodlí, 
když jsi tady. 
Udělej si pohodlí, 
když jsi doma? 
Buď tady jako doma? 
Je milé, 
když přijdete domů 
a vaše matka řekne: 
„Buď tady jako doma.“ 
Velmi moudrá matka! 
Kdo ví, 
mohla by to říct. 
Víte, jako žert. 
Jaký další žert máte? 
Možná řekla, 
že je na něho pyšná, 
jako na mnicha. 

To už bylo řečeno. 
Dobrá, nějaké další rady 
nebo něco, co by 
matka řekla? 
Líbí se ti být mnichem? 
Jak sis na to zvykl? 
Jak sis zvykl 
být mnichem? Dobrá. 
Možná se tak zeptala, 
ale zřejmě to věděla. 
Dobrá, mezi  
tím vším tlacháním, 
nejspíš se 
ho na to zeptala. 
Dobrá, možná si takto 
povídali, ano? 
Dobrá tedy. Teď poslední. 
Po tom, „Jak se máš? 
Buď jako doma“ 
a to všechno. 
„Dáš si kousek 
koláče?“ 
Něco takového. Dobrá. 
„Dáš si čaj?“ 
Dobrá, teď, 
než se rozešli… 
Myslím, přišel za ní 
a: „Jak se máš?“ 
a všechny ty věci. 
„Počasí je dobré,“ dobře. 
Teď začala být vážná. 
Řekla mu něco takového: 
„Můj synu, 
teď jsi jogínem. 
Zřekl jsi se 
světa, zatímco 
já jsem stále v domácnosti. 
Není na mě, 
abych ti něco radila…“ 
Ano, protože, 
mnich má kázat 
vám, 
a ne aby majitel domu 
kázal mnichovi. 
Je teď velmi respektující 
a zná své postavení 
a zná jeho postavení. 
I když mu 
dává radu, 
projevuje k němu respekt, 

víte, co myslím? 
A to proto, 
že matka má taky 
pokoru. 
Proto má 
takového syna, myslím. 
Dobrá, šťastný syn. 
Ona řekla: „Můj synu, 
jsi teď jogín 
a jsem stále v domácnosti. 
Není na mě, 
abych ti něco kázala, 
ale jako tvoje matka 
a majitelka domu 
u jehož dveří žebráš, 
mohu ti dát 
jakoukoli charitu 
chci.“ 
Využila svého práva 
majitelky domu, 
která dává almužnu, 
proto řekla: „Mohu dát, 
co mě těší.“ 
Jaký to moudrý člověk, 
nemusela říkat to všechno, 
můj Bože! 
Jen to hned vyslovit. 
Ona je stále matkou 
a on by ji 
respektoval stejně, 
ale ona je tak pokorná. 
Že mu dala vědět, 
že ho respektuje 
a to všechno. 
Není to tak, že by 
jen rozhodla, 
že ji musí poslouchat. 
„A jako almužnu,“ 
pokračovala, 
„přeji si dát ti 
tyto tři rady.“ 
Teď, řekla: 
„tři rady. 
První, přikazuji ti,   
abys trávil své noci 
v pevné pevnosti. 
Zadruhé, měl by sis 
připravit tu nejměkčí postel 
za své lože na spaní. 
Zatřetí, nesmíš si užívat 
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ničeho jiného, 
jen těch nejlepších jídel.“ 
Co je to za matku! 
Stále se o něho stará. 
Chce, 
aby měl to nejlepší, dobrá. 
Gopi Chand, 
velmi rozpačitý jí řekl: 
„Matko, kdyby mi dala 
tyto rady 
jakákoli jiná žena, 
myslel bych si, 
že je smyslů zbavená, 
kde mám najít 
v lese pevnost? 
Jak by měla být 
moje postel něco jiného, než 
tvrdá a hrbolatá zem 
džungle? 
A jak bych mohl jíst 
něco jiného, 
než pár drobků, které jsou 
mi povoleny, jako asketovi? 
Ano, dovedeme si to 
představit, co? 
Matka tedy řekla: 
„Jogíne, ty jsi mi 
nerozuměl.“ 
Vidíte? Ještě stále 
nebyl tak moudrý. 
Byl mladý. 
I když matka byla 
v domácnosti, byla 
velmi, velmi moudrá. 
Proto mu řekla znovu: 
„Jsi hezký 
mladý muž 
a mladé i staré ženy 
tě budou chodit poslouchat. 
Tvůj Guru bude 
nejsilnější obranou 
proti nim. 
To je tvoje „pevnost.“ 
„Vybuduj si pevnost 
ze společnosti Gurua 
a Satsang 
kolem sebe.“ 
Sansang je společenství 
lidí, 
kteří praktikují Pravdu. 

Mnichů. 
Většinou jsou to mniši – 
lidé se stejnými 
ideály, jako má on, 
taky se odříkají. 
Takže radila svému synovi, 
teď jogínovi, aby přijal 
útočiště u jeho Gurua 
a ve společenství 
Satsang, mnichů, 
protože, když je 
stále s nimi 
a má je stále 
ve svém srdci, pak 
s nimi bude jedno 
a stanou se jednotnou 
frontou mocné síly 
proti lákadlům. 
Ano, protože je stále 
mladý a dokonce hezký 
a bývalý král, 
víte? 
Všechny dívky by byly   
velmi zvědavé, ano? A budou 
se rády potloukat kolem. 
Proto řekla: „Zvol útočiště. 
Vybuduj si kolem sebe 
pevnost ze společnosti 
svého Guru 
a Satsang. 
Slova Mistra udrží 
člověka na správné cestě.“ 
„Zadruhé, zůstaň vzhůru 
a praktikuj meditaci 
ve dne i v noci, dokud můžeš 
zůstat vzhůru, ne déle. 
V tomto bodě 
se ti budou zdát i trny 
a kameny, jako jemný 
samet 
a zjistíš, že je to mnohem 
pohodlnější, 
než postel z květin 
v paláci.“ 
„Nakonec,“ třetí rada, 
„Snaž se být hladový 
nebo jez raději střídmě. 
Pak i suché sousto 
ti bude chutnat skvěle. 
Nemám nic víc, 

co bych ti dala, mé dítě, 
kromě těchto rad. 
Prosím, měj je vždy 
při sobě.“ 
To tedy byly almužny, 
které mu dala. 
Cennější, než 
jakékoli jídlo, 
které mu bylo nabízeno 
po celý život i v budoucnu. 
To je dobré, že? 
Dobrý příběh. 
Velmi dobrý příběh. 
Moc se mi líbí. 
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