
Příběh o Líle 
 

Vasištha pokračoval: 
Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli 

během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být 

hmotný, avšak ve skutečnosti je to ryzí vědomí. Ani v přeludu (fata morgáně) není přítomná 

dočasná či jemná řeka; stejně tak tu je jen a jen ryzí vědomí, nikoliv dojem skutečného světa. 

Jen poznání, založené na nevědomosti, tíhne k představě světa. Ve skutečnosti tu není žádný 

rozdíl ve významu slov ´svět´, ´Brahman nebo nekonečnost´ a ´já´. Svět lze ve vztahu k 

Brahman pokládat za skutečný podobně jako snové město je skutečné ve vztahu ke zkušenosti 

bdělého vědomí. Proto ´svět´ a ´univerzální vědomí´ jsou synonyma. 

Rámo, budu ti nyní vyprávět jeden příběh, abych to naprosto objasnil. Prosím, pozorně si ho 

vyslechni. 

Za dávných časů zde na zemi žil král Padma. Byl dokonalý po všech stránkách. Svou povahou 

a chováním proslavil celou svou dynastii. Ctil náboženské tradice podobně, jako oceán 

uznává moc pevniny. Podmanil si své nepřátele stejně, jako slunce překonává tmu. Jako oheň 

spaluje seno na popel, tak on zničil zlo ve společnosti. Všichni světci se k němu uchýlili, jako 

se bohové usídlí v nebi. Byl příbytkem ctnosti. Jeho nepřátelé se před ním na bojišti třásli, 

jako když vichřice rozvlní trávu a popínavé rostliny. Byl velmi zkušený a ovládal mnohá 

umění. Pro něho nebylo nic nedosažitelné stejně, jako není pro Pána Narajánu nic nemožné. 

Král měl ženu Lílu. Byla velmi krásná a dokonalá. Jako by se v jejím případě jednalo o 

inkarnaci bohyně Lakšmí (manželka Narajány) zde na zemi. Mluvila jemným hlasem, její 

chůze byla klidná a ladná, a její úsměv ozařoval chladivý dotek měsíčního svitu. Proslula 

svou spravedlností. Byla sladká jako med, její paže byly hebké a útlé. Její tělo bylo stejně tak 

čisté, jako vody posvátné řeky Gangy. Dotknout se královny způsobilo prožitek blaženého 

klidu podobně, jako Ganga každého obdaruje blažeností, když se jí dotkne. Byla zcela oddána 

svému muži, králi Padmovi a věděla, jak mu má sloužit a potěšit ho. 

Byla zcela s králem sjednocená a zažívala jeho radosti i starosti. Byla v podstatě jakési druhé 

já (důvěrný přítel) krále Padmy až na to, že když se král rozčílil, ona pouze zrcadlila strach. 

 

Vasištha pokračoval: 
Král Padma a královna Líla žili ideálním způsobem a plně se těšili ze života. Byli mladí a 

měli mladistvý zjev. Vypadali jako bohové a jejich vzájemná láska byla ryzí a intenzivní bez 

přetvářky a vyumělkovanosti. 

Jednoho dne si královna Líla pomyslela: „Nekrásnější král Padma, jenž je mým mužem, je mi 

dokonce milejší než můj vlastní život. Jak to udělat, abychom si oba užívali napořád radosti 

života? Ihned začnu provádět taková pokání, aby se naplnilo toto mé přání.“ Šla tedy vyhledat 

radu mudrců (světců), aby ji doporučili příslušné postupy. Ti ji řekli: „Královno, pokání či 

půsty, opakování manter a disciplinovaný život ti jistě poskytnou vše, co lze v životě získat, 

avšak v tomto světě není možné získat nesmrtelné tělo!“ 

Královna uvažovala o tomto ponaučení a rozhodla se: „Pokud bych měla umřít dřív než můj 

manžel, pak bych měla získat co nejdřív Sebe-poznání a osvobodit se tak zcela od utrpení. 

Avšak jestliže on umře dřív, pak bych se měla pokusit obdržet od bohů slib, že jeho duše 

neopustí po smrti palác, a já budu žít šťastně s pocitem, že je tu stále se mnou.“ 

Když se takto rozhodla, začala si okamžitě získávat bohyni Sarasvatí, aniž by tento nápad 

prodiskutovala se svým manželem. Jedla jen jednou za tři dny. Stále oddaně uctívala Boha, 

světce, mistra, znalce písma a mudrce. Byla zcela přesvědčena o tom, že se toto pokání ukáže 

být úspěšné a toto přesvědčení posilovalo její snaživost a soustředěnost v asketické praxi. 

Svůj záměr králi neodhalila a nepřipustila, aby nějak trpěl kvůli jejímu odhodlání. Snažila se 

mu být patřičně k službě. Téměř po roce intenzivní praxe uctívání se před ní objevila bohyně 



Sarasvatí. Líla ji pozdravila a požádala o toto: „Božská matko, uděl mi dvě laskavosti; za 

prvé: jakmile můj manžel opustí tělo, nechť jeho duše přetrvává zde v paláci, a za druhé: 

prosím dovol mi tě spatřit kdykoliv se k tobě budu modlit.“ Sarasvatí ji slíbila splnit obě přání 

a zmizela. 

Čas neúprosně běžel. Král Padma byl v bitvě smrtelně zraněn a zemřel po převozu z bojiště v 

paláci. Královna Líla byla neutěšitelně zarmoucena. Plná žalu byla na dně. Najednou však 

zaslechla lahodný nadpozemský hlas. 

 

Sarasvatí svým lahodným hlasem říkala: 
„Mé drahé dítě, pokryj královo mrtvé tělo květinami; přestane se pak rozkládat. Král neopustí 

tento palác.“ 

(Líla to udělala, ale stále cítila nespokojenost. Připadala si jako boháč s velkým majetkem, 

kterého někdo napálil a okradl, až nakonec skončil v bídě. Přivolala si proto na pomoc bohyni 

Sarasvatí, která se před ní objevila. 

 

Bohyně ji sdělila: 
„Mé dítě, proč se topíš v žalu? Smutek podobně jako voda viděna ve fata morgáně není nic 

než iluze.“ 

 

Líla se ji zeptala: 
„Prosím, pověz mi, kde se nachází můj manžel.“ 

 

Sarasvatí odpověděla: 
„Lílo, existují tři druhy prostoru – mentální, fyzický a nekonečný prostor vědomí. Z nich ten 

poslední je ten nejjemnější. Díky intenzivní meditaci na tento nekonečný prostor vědomí 

budeš schopna spatřit a zakusit přítomnost někoho (jako je tvůj manžel), jehož tělo je tímto 

nekonečným prostorem, i když ho nyní nevidíš. Nekonečný prostor existuje uprostřed dvou 

fází, tedy mezi tím, kdy dočasná inteligence přechází z jednoho místa na druhé; proto je 

nekonečný. Pokud se vzdáš všech myšlenek, v ten okamžik získáš realizaci jednoty se vším. 

Běžně je to dosažitelné jen těmi, kdo realizovali úplnou neexistenci vesmíru. Jen oni dokáží 

zakusit nekonečný prostor, ale ty to také dokážeš díky mé milosti.“ 

 

Vasištha pokračoval: 
Líla začala meditovat. Ihned dosáhla nejvyššího stavu vědomí prostého jakéhokoliv rozrušení 

(nirvikalpa). Spočívala v nekonečném prostoru vědomí. Zde opětovně spatřila svého krále 

sedícího na trůnu obklopeného mnoha panovníky, kteří ho ctili. Okolo něho bylo také několik 

světců, kteří zpívali Védy. Nechybělo ani mnoho žen a vojsko. Líla je viděla, ale nikdo z nich 

neviděl jí. Je to, jako když ´tvoje´ myšlenky jsou viditelné pouze tobě Rámo, ne druhým. 

Viděla, že tento král měl mladistvý zjev. Také zde na jeho dvoře uviděla mnoho členů dvora 

krále Padmy. Podivovala se: „Jsou všichni také mrtví!“ 

Líla se opět díky milosti bohyně Sarasvatí navrátila do svého paláce a uviděla zde své 

služebnictvo, jak spí. Probudila a požádala ho, aby okamžitě svolalo členy královského dvora 

k ní. Poslové okamžitě všechny členy přivedli a dvůr krále Padmy se brzy zaplnil ministry, 

světci, civilními zaměstnanci, příbuznými a přáteli. Když je všechny Líla spatřila, měla 

velkou radost. 

 

Vasištha pokračoval: 
Líla znejistila, když spatřila všechny členy královského dvora. Pomyslela si: „To je divné, 

neboť tito lidé se zdají existovat na dvou místech najednou. V oblasti, kterou jsem spatřila 

během meditace, a zde přede mnou na dvoře. Stejně jako se hora objeví jak na povrchu 



zrcadla, tak i mimo něj, tento svět je viděn jak uvnitř tak i vně vědomí. Ale který z nich je 

skutečný a který jen odraz? Musím vyhledat bohyni Sarasvatí. Provedla zbožný obřad k 

Sarasvatí a ta se před ní ihned objevila. 

 

Líla se zeptala: 
„Bohyně, buď tak laskavá, a vysvětli mi toto. Vědomí, ve kterém se odráží tento svět, je 

extrémně ryzí a celistvé, a nejedná se o objekt poznání. Tento svět existuje jak uvnitř ryzího 

vědomí jako jeho odraz, tak i mimo něj jako pevná hmota. Který svět je skutečný a který jen 

odrazem?“ 

 

Sarasvatí se zeptala: 
„Řekni mi nejprve, co pokládáš za skutečné, a co za neskutečné?“ 

 

Líla odvětila: 
„Tady to místo, kde jsem a kde ty sedíš přede mnou, pokládám za skutečné. Tu oblast, ve 

které je nyní můj manžel, považuji za neskutečnou.“ 

Sarasvatí řekla: 
„Jak může být neskutečné výsledkem skutečného? Příčina nemůže vyprodukovat odlišný 

následek. Následek je rovněž příčinou, není mezi nimi žádný podstatný rozdíl. V případě 

hliněného džbánu platí, že džbán naplnit vodou můžeš, kdežto jeho příčinu (hlínu) nemůžeš. 

Hliněný džbán byl vyroben s použitím pece, kruhu, ohně a podobně, což se liší ve své kvalitě 

od původní hlíny. Když je výroba provedena s použitím pomocných prostředků, potom 

následek se tak nějak liší od původní příčiny. Potom, i když hlína a hliněný džbán jsou si 

v podstatě podobné, přesto hlína se ve vodě rozpustí, kdežto džbán lze naplnit vodou. Tento 

rozdíl je tu kvůli použití pomocných prostředků při výrobě džbánu; příčina je sice společná, 

ale následek se může zdát v případě džbánu odlišný. Co bylo hmotnou příčinou narození 

tvého manžela? Neboť platí, že jen hmotné následky jsou vytvořeny hmotnými příčinami. 

Proto když žádnou přímou (bezprostřední) příčinu pro následek nenalezneš, pak bezpochyby 

příčina existovala v minulosti – a tou byla vzpomínka. Vzpomínka je jako prostor, tudíž je 

prázdná. Celý vytvořený svět zde je výsledek této prázdnoty – a tudíž svět je také prázdný. 

Stejně tak je stvoření tvého manžela iluzorním výsledkem vzpomínky. To vše vidím jako 

iluzorní a neskutečný následek představivosti. 

Řeknu ti příběh, který dokazuje snovou podstatu tohoto (vytvořeného) světa. V ryzím vědomí, 

v koutě mysli Stvořitele byla chátrající svatyně pokrytá modrou klenbou. Měla čtrnáct 

místností (světů). Tři části prostoru byly mezerami v ní. Slunce bylo světlem. V ní byly malá 

města (mraveniště), menší hromady zeminy (hory) a malé kaluže vody (oceány). To je svět, 

vesmír. V ústraní žil svatý muž se svou ženou a dětmi. Byl zdravý a zbavený strachu. 

Prováděl svou duchovní praxi a řádně si plnil společenské povinnosti. 

 

Sarasvatí pokračovala: 
Tím svatým mužem byl Vasištha a jeho ženou byla Arundati (zde se nejedná se o 

legendárního Vasišthu a Arundati). Jednoho dne, kdy světec seděl na vrcholu hory, zahlédl na 

okraji hory pestrobarevné procesí, jak kráčí v čele s králem jedoucím na ´královském´ slonovi 

následovaném armádou a královskou družinou. Když to spatřil, vyvstalo v srdci svatého muže 

přání: „Vskutku, život krále je bohatý a plný slávy a radosti. Kdypak se asi já projedu na 

královském slonovi jako tento král následován armádou jako je tato?“ 

Po nějaké době svatý muž zestárl a potkala ho smrt. Jeho žena, která mu byla zcela oddaná, 

mne poprosila, abych jí udělila tu samou laskavost, o kterou jsi mne požádala ty (aby duše 



jejího manžela neopustila její dům). Udělila jsem ji to. 

I když se tento světec (po smrti) stal éterickou bytostí, v důsledku intenzity svého neustálého 

přání během minulého životního období se stal i on mocným králem a vládl velké říši, která se 

podobala ráji na zemi. Naháněl hrůzu svým nepřátelům. Všechny ženy ho zcela zbožňovaly, 

on byl však pevný a vyrovnaný, a jako hora čelil všem pokušením. Vyjadřoval a potvrzoval 

svými činy podstatu všech svatých textů. Plnil přání každému, kdo byl v nouzi, a nabízel 

duchovním ve svém paláci místo k odpočinku. Opravdu vynikal naprostou spravedlností. 

(Arundhati se potom také zřekla svého těla a opětovně se spojila se svým manželem.) Stalo se 

to před osmi dny. 

Lílo, tento světec Vasištha, o kterém jsem ti nyní povídala, je tímtéž svatým mužem (králem), 

který je nyní tvým manželem. A ty jsi stejná Arundhati, jež byla jeho ženou. Vzhledem k 

nevědomosti a klamu se toto vše jakoby děje v nekonečném vědomí; ty to můžeš považovat 

za pravé či falešné.“ 

 

Líla se zeptala: 
„Bohyně, toto co říkáš, se mi zdá být divné a neuvěřitelné. Je to jako kdybys tvrdila, že 

obrovský slon je uvězněn v hořčičném semínku nebo že v atomu bojoval komár se lvem či že 

se v lotosovém lusku nachází hora. 

Sarasvatí řekla:  
„Má drahá, nepronesla jsem lež, říkám ti pravdu. Zní to sice neuvěřitelně, ale toto království 

se zdá existovat pouze v chatrči světce vzhledem k jeho touze po království. Minulá 

vzpomínka je skrytá, a vy oba jste se opět objevily spolu. Smrt není nic než probuzení z 

předchozího snu. Zrození, které vyvstává z přání, není o nic skutečné než samotné přání, jako 

tomu je u vln ve fata morgáně! 

 

Sarasvatí pokračovala: 
Lílo, tvůj dům, ty, já a toto vše je ryzí vědomí, nic jiného. Tvůj dům se objevil v domě světce 

Vasišthy. V prostoru jeho duše existovaly řeky, hory a vše ostatní. I po ´vytvoření´ toho všeho 

v domě světce to zůstalo, jak to bylo předtím. Opravdu, v každém atomu jsou světy uvnitř 

světů.“ 

 

Líla se zeptala: 
„Ó bohyně, řekla jsi, že uplynulo pouze osm dní od doby, kdy zemřel ten světec, a přesto jsme 

já a můj manžel žili po dlouhou dobu. Jak dokážeš uvést v soulad tuto nesrovnalost? “ 

 

Sarasvatí řekla: 
„Lílo, stejně jako nemá prostor pevný rozsah, ani čas nemá pevné rozpětí. Právě jako svět a 

jeho stvoření není nic než zdánlivý jev, okamžik a epocha jsou také domnělé, fiktivní, nikoliv 

skutečné. Džíva (duše) zakusí iluzi zážitku smrti v mžiku a zcela zapomene na to, co se dělo 

před tím. V nekonečném vědomí si domněle myslí "Já jsem toto" "Já jsem tamto", "Já jsem 

syn toho, jsem tak a tak starý", apod. Neexistují žádné podstatné rozdíly mezi zkušenostmi z 

tohoto světa a zkušenostmi z jiného světa – všechny jsou v podstatě myšlenkové formy v 

nekonečném vědomí. Jsou jako dvě vlny ve stejném oceánu. Protože nebyly tyto světy nikdy 

stvořeny, nikdy nebudou existovat; takový je zákon. Jejich pravou přirozeností je vědomí. 

Stejně jako se ve snu během krátkého časového úseku odehraje vše, včetně zrození, smrti a 

vztahu, a naopak milenci se noc strávená bez své milované zdá být epochou, džíva (jedinec) je 

schopný v mžiku vymyslet zakoušené a nezakoušené objekty. A hned poté si dokáže 

představit, že tyto objekty a věci (svět) jsou skutečné. Dokonce věci, které nevnímal či 

nespatřil, se před ním představují jakoby ve snu. 



Tento svět a stvořené objekty nejsou nic než vzpomínka, sen. Vzdálenosti, míry času jako je 

okamžik a věk – to vše jsou halucinace. Toto je jeden druh poznání – vzpomínka. Je tu další, 

který není založen na vzpomínce minulého prožitku. Tím je příznivá souhra atomu a vědomí, 

která je poté schopná vytvořit své vlastní následky. 

Osvobození je uvědomění si absolutní neexistence vesmíru jako takové. Toto osvobození se 

liší od pouhého (ústního) popření existence ega a vesmíru! Takové popření není dostatečným 

poznáním. Osvobozením je to, kdy si uvědomíš, že toto vše je ryzí vědomí. “ 

Líla se zeptala: 
„Bohyně, jak se mohlo uskutečnit stvoření světce a jeho ženy bez předchozího přeludu?“ 

 

Sarasvatí řekla: 
„To se odehrálo díky myšlenkové formě Brahmy. On sám neměl žádné skryté myšlenkové 

formy (paměť), neboť před stvořením tu byl rozpad, a v té době Brahma získal osvobození. 

Na začátku epochy někdo na sebe vezme roli stvořitele a myslí si: "Já jsem nový Stvořitel" – 

to je čistě shoda okolností, stejně jako když zahlédnete vránu, jak přistála na kokosové palmě, 

a v tentýž okamžik spadne z tohoto stromu ořech. Třebaže jsou tyto dvě okolnosti zcela 

samostatné, na sobě nezávislé, zdá se, že spolu souvisí. Samozřejmě nezapomeň, že i když se 

toto zdá dít, ve skutečnosti tu není žádné tvoření (stvořené objekty)! Samojediné nekonečné 

vědomí je ´forma´ poznání či zkušenost. Neexistuje tu žádný vztah příčiny a následku. Tato 

slova ´příčina´ a ´následek´ jsou jen slova, nikoliv fakta. Nekonečné vědomí je provždy 

nekonečným vědomím.“ 

 

Líla řekla: 

„Bohyně, tvá slova jsou doopravdy poučná. Protože jsem však nikdy předtím nebyla 

vystavena takovémuto poznání, moudrost ve mně ještě zcela nezakořenila. Přála bych si 

spatřit původní dům světce Vasišthy.“ 

 

Sarasvatí řekla: 
„Lílo, vzdej se této (tělesné) formy a získej ryzí duchovní vhled. Neboť pouze Brahman může 

skutečně vidět či realizovat Brahman. Moje tělo je ve své podstatě čiré světlo, ryzí vědomí. 

Tvé tělo však nikoliv. S tímto tělem nedokážeš ani navštívit místa své vlastní představivosti, 

jak potom můžeš vstoupit do pole fantazie někoho jiného? Avšak pokud získáš tělo v podobě 

světla, budeš okamžitě vidět dům světce Vasišthy. Potvrď si sama pro sebe: "Opustím teď a 

tady své tělo a vezmu na sebe tělo v podobě světla. S ním navštívím dům svatého muže 

podobně, jako putuje kamkoliv vůně z vonné tyčinky." Stejně jako se voda smíchá s vodou, ty 

se staneš zajedno s polem vědomí. 

Pokud budeš neustále provádět tento způsob meditace, pak se tvé tělo stane rovněž ryzím 

vědomím a bezforemnou jemností. Neboť já tak vidím i své tělo jako vědomí. Ty však ne, 

protože vidíš svět hmoty, stejně jako když nevědomý člověk omylem pokládá oblázek za 

drahokam. Taková nevědomost vyvstává sama od sebe. Lze ji však rozehnat moudrostí a 

dotazováním. Ve skutečnosti však tato nevědomost neexistuje. Není zde ani nevědomost, ani 

hloupost; ani spoutanost, ani osvobození. Je tu jen a jen jedno ryzí vědomí.“ 

 

Sarasvatí pokračovala: 
Drahá Lílo, ve snu se objeví snové tělo a má se zde za to, že je reálné, ale když nastane 

probuzení a uvědomění si snu jako snu, pak realita tohoto snového těla zmizí. Stejně tak 

fyzické tělo, které je posilováno (udržováno) pamětí a latentními sklony, začne být pokládáno 

za neskutečné tehdy, když budou sklony a paměť chápány za zcela nereálné. Po probuzení ze 

snu si začneš uvědomovat fyzické tělo a ihned zapomeneš na snové tělo. Po rozpuštění těchto 



sklonů a vzpomínek se staneš vědoma éterického těla. Když během spaní sen skončí, 

následuje hluboký spánek. Jakmile uhynou semena myšlenek, jsi osvobozena. Po osvobození 

již semena myšlenek neexistují. Pokud osvobozený světec navenek vystupuje jako někdo, kdo 

žije a myslí běžným způsobem, pak se toto jeho konání jen zdá být pravé, stejně jako spálený 

oděv ležící na zemi vypadá jako šat. To však nelze přirovnat k hlubokému spánku či 

bezvědomí, kde semena myšlenek nezanikla, jen jsou v obou případech skrytá. 

Neustálou praxí (abhjása) je egoismus rozptýlen. Potom budeš přirozeně spočívat ve svém 

vědomí a vnímaný vesmír se pomalu a jistě vytratí. Co se nazývá praxí? 

Přemýšlení jen o Skutečnosti, mluvení o Ní, rozmlouvání o Ní s dalšími, naprosté nadšení jen 

a jen pro Ni – tomu moudří říkají abhjása neboli praxe. Je-li tvůj intelekt naplněn krásou a 

blažeností Já, je-li tvůj postoj nevymezený, není-li v tobě již přítomna touha po smyslovém 

potěšení – to je praxe. Jsi-li pevně usazena v přesvědčení, že tento vesmír nebyl nikdy 

stvořen, a proto neexistuje jako takový, a nevyvstávají-li v tobě myšlenky typu "Toto je svět, 

toto jsem já", pak se jedná o praxi neboli abhjásu. Potom již nevyvstává ani přitažlivost či 

odpor; násilné překonávání přitažlivosti a odporu (použitím síly vůle) není (přirozenou) 

moudrostí, ale (nepřirozeným) pokáním (týráním). “ 

(Setmělo se a královský dvůr se vyprázdnil. Brzy ráno se zde opět shromáždili posluchači a 

Vasištha pokračoval v přednášce) 

Vasištha pokračoval: 
„Rámo, královna Líla okamžitě upadla do hluboké meditace neboli nirvikalpa samádhi a 

spolu s ní i Sarasvatí. Zcela se dostaly mimo tělesné vědomí. Protože se vzdaly všech představ 

a dojmů světa, došlo k tomu, že svět zcela zmizel z jejich vědomí. Volně se potulovaly ve 

svých osvícených (probuzených) tělech. I když se zdálo, že prostorem procestovaly miliony 

mil, zůstaly stále ve stejné místnosti, avšak ve vědomí to bylo již na jiné planetě. 

Vasištha pokračoval: 
Sarasvatí a Líla, držíce se za ruce, pomalu vystoupaly do vzdálených míst v prostoru. Tento 

prostor byl zcela čistý a úplně prázdný. Spočinuly na vrcholu hory Meru, ose země. Uviděly 

nespočet zajímavých obrazů, jak se vzdalovaly víc a víc od Měsíce. Procházely se uvnitř 

ohromné formace oblak v nebi. Vstoupily do otevřeného prostoru, lůna a zdroje nekonečného 

počtu bytostí s nespočtem světů. 

Spatřily sedm velkých hor v kosmu, které zářily jako oheň zkázy. Uviděly zlaté pláně v 

blízkosti hory Meru a uviděly nejhustší formu temnoty. Zahlédly siddhy (bytosti s 

nadpřirozenými silami), zástupy démonů, duchů a dalších přízraků; viděly přijíždět a odjíždět 

vesmírné prostředky. Nebeské nymfy zde zpívaly a tančily, pohybovala se zde spousta 

různých druhů ptactva a zvířat; také tu byly andělé a božstva, velcí jogíni obdařeni všemi 

příznivými kvalitami. Rovněž zde spatřily příbytek Brahmy, Šivy, a dalších. Sarasvatí a 

královna Líla byly jak dvě mouchy poletující po všech těchto planetách. 

(Poznámka: Popis v původním textu je podrobný a obrazný.) 

V tomto lotusu spatřily to, co je známé jako Džambudvipa, ve kterém je velmi mnoho zemí a 

kontinentů. Je to obklopeno oceánem se slanou vodou. Za tím je Sakadvipa, obklopená 

oceánem plným mléka, za tím je Kusadvipa, obklopená oceánem se sraženým mlékem. Potom 

následovala Krauncadvipa a oceán plný ghíí, poté Salmalidvipa, obklopená oceánem s vínem, 

pak Gomedadvipa, obklopená oceánem sladkého džusu, pak Puskaradvipa, obklopená 

oceánem sladké vody. Potom tu byla kosmická díra, za níž byla Lokaloka, hora zářící v plném 

lesku. Za ní byl nekonečný les, apod. Na posledním místě byla úplná prázdnota, nekonečný 

prostor. 

(Poznámka: Porovnejte to s popisem v Bhagavatam) 

Líla nakonec poté, kdy spatřila oceány, hory, ochránce vesmíru, království bohů, nebe a 



vnitřek země, uviděla svůj vlastní dům. 

 

Vasištha pokračoval: 
Rámo, tyto dvě dámy potom vstoupily do domu světce. Celá rodina držela smutek. Dům měl 

tím pádem depresivní atmosféru. Líla díky dovednosti jógy ryzí moudrosti získala tu 

schopnost, že dokázala, aby se její myšlenky okamžitě zhmotnily. Přála si: "Kéž by mne a 

Sarasvatí spatřili mí příbuzní, jako kdybychom byly obyčejné venkovanky." Zjevily se 

rmoutící rodině. Jenže tyto dvě dámy zářily natolik, že rozehnaly pochmurnou náladu, která 

byla v domě. 

Nejstarší syn zesnulého páru přivítal obě dámy, považujíce je za dva anděly z lesa! Řekl jim. 

"Andělé, zajisté jste sem přispěchali, abyste zmírnili náš žal z bolestné ztráty těch nejbližších. 

Neboť taková je přece vlastnost božstev; dychtí utišit strádání druhých." 

Dámy se zeptaly mladého muže: "Pověz nám o příčině svého zármutku, který jak se zdá 

postihl všechny lidi zde." 

Syn zesnulého páru odvětil: "Ó paní, v tomto domě žil zbožný muž a jeho oddaná žena, a oba 

se plně věnovali duchovnímu životu. Nedávno opustili své děti, vnoučata, dům a dobytek, a 

přišli do nebe. Proto se nám zdá být svět zcela vyprahlý. Pohlédněte, dámy, i ptáci pláčou a 

dovolávají se zesnulého páru. I bohové v žalu roní slzy (v podobě deště)! Stromy prolévají 

slzy každé ráno (v podobě rosy). Rodiče poté, co opustili tuto zemi, zajisté přešli do světa 

bohů (nesmrtelných bytostí)." 

Když to Líla vyslechla, položila ruku na mladíkovu hlavu a ihned ho zbavila žalu. Když to 

ostatní uviděli, byli náhle bez zármutku.“ 

 

Ráma se zeptal:  
„Svatý muži, jak to, že se Líla neobjevila svému synovi jako jeho pravá matka?“ 

 

Vasištha odpověděl:  

„Rámo, ten, kdo si uvědomil neskutečnost hmotných látek, vidí všude pouze jedno celistvé 

vědomí. Snící nevidí tento hmotný svět, člověk v hlubokém bezvědomí (kóma) může spatřit i 

jiný svět. Líla si uvědomila pravdu. Kde je syn, přítel, žena, apod. toho, kdo si uvědomil 

pravdu, že Brahman, já, a všechno není nic než jedno nekonečné vědomí? I její položení ruky 

na mladíkovu hlavu bylo spontánním vyjádřením milosti Brahman.“ 

Vasištha pokračoval: 
„Obě dámy zmizely poté, kdy všem z rodiny zesnulého páru požehnaly. Utěšení pozůstalí se 

navrátili do svých příbytků.“ 

Líla se obrátila k Sarasvatí:  

„V tomto stavu přeci jejich těla nebyla utvořena ani z hmotných prvků jako objekty na planetě 

a ani z psychosomatických faktorů, jako je životní dech. Jevila se jako snové objekty 

konverzujíc mezi sebou.“ 

Líla se zeptala Sarasvatí:  

„Jak je možné, že nás zde moji příbuzní viděli, kdežto můj manžel nás neviděl, když jsem ho 

navštívila?“ 

Sarasvatí odvětila:  

„Tehdy, když jsi navštívila svého muže, jsi stále lpěla na svém dojmu "Já jsem Líla". Nyní jsi 

již překonala toto tělesné vědomí. V nekonečném vědomí nejsi schopna jednat dříve, než se 

vědomí duality zcela nerozptýlí. Nemůžeš to ani pochopit, stejně jako ten, kdo je vystaven 



silnému slunečnímu žáru nevnímá chlad ve stínu stromu. Avšak pokud půjdeš ke svému 

manželovi, budeš schopna s ním jednat jako předtím.“ 

 

Líla řekla: 
„Bohyně! Dříve tomu bylo tak, že můj manžel byl svatý muž a já byla jeho žena; zde je to tak, 

že já jsem opět jeho žena (již královna) a on král, který umřel. A nyní zde opět kraluje! 

Prosím tě, vezmi mne tam, kde ho mohu spatřit.“ 

Sarasvatí řekla: 
„Lílo, ty a tvůj manžel jste žili spolu napříč mnoha vtělení, a tři z nich nyní znáš. V této 

inkarnaci král upadl hluboce do nástrah světskosti a myslí si: "Já jsem pán, já jsem silný, já 

jsem šťastný, apod." I když z duchovního hlediska je zde zakoušen celý vesmír najednou, z 

fyzického pohledu jsou planety od sebe vzdáleny miliony mil. V nekonečném vědomí v 

každém jeho atomu vesmíry přicházejí a mizí jako částečky prachu v slunečním paprsku, jenž 

svítí skrze otvor ve střeše. Tyto světy se objeví a zmizí jako vlnky na hladině oceánu.“ 

Líla zavzpomínala: 
„Měla jsem dohromady 800 zrození od doby, kdy jsem se vynořila jako odraz v nekonečném 

vědomí. Nyní to dokážu vidět. Byla jsem vílou, neřestnou ženou, hadem; žila jsem v kmenu; 

kvůli zlým činům jsem se stala liánou; díky blízkosti světců jsem se stala dcerou světce; také 

jsem byla králem a tehdy jsem zle konala a stala se moskytem, včelou, jelenem, ptákem, 

rybou, a pak znovu nebeskou bytostí, želvou a labutí a následně znova moskytem. Také jsem 

byla kouzelnou vílou a všichni obyvatelé nebes mi padali k nohám. Stejně jako se vychýlí 

jazýček vah na tu či onu stranu, i já kolísala nahoru a dolů v této opakující se existenci, 

samsáře.“ 

Ráma se zeptal: 
„Svatý mudrci, jak je možné, že tyto dvě dámy přicestovaly na vzdálené galaxie ve vesmíru, a 

jak dokázaly překonat nespočet překážek na cestě?“ 

Vasištha odpověděl: 
„Rámo, kde je vesmír, kde jsou galaxie, kde jsou překážky? Dvě dámy zůstaly v tom pokoji, 

který patřil královně. Bylo to právě zde, kde svatý muž Vasištha vládl jako král Vidúratha; byl 

to on, kdo předtím žil jako král Padma. Toto vše se stalo v čirém prostoru: není tu žádný 

vesmír, žádná vzdálenost, žádné překážky. 

Dvě dámy vyšly z pokoje a vydaly se k vesnici na vrcholu hory a přitom si povídaly. Krása a 

sláva této hory je nepopsatelná. Všechny domy ve vesnici na této hoře byly doslova pokryty 

květinami, jež neustále padaly ze stromů. Mladé ženy spaly ve svých pokojích a jejich postele 

byly vytvořeny z oblak. Domy nádherně zářily. 

Líla získala plné povědomí o minulosti, přítomnosti a budoucnosti díky intenzivnímu cvičení 

jógy poznání. Vybavila si minulost a řekla Sarasvatí: "Bohyně, před nějakou dobou jsem byla 

starou ženou, která žila právě tady. Velmi jsem ctila spravedlnost, ale nikdy jsem neprováděla 

dotazování po přirozenosti Já ("Kdo jsem Já, co je tento svět?"). Můj manžel byl také dobrý, 

spravedlivý a učený muž, avšak ani jeho vnitřní inteligence nebyla probuzena. Byli jsme 

vzory dobrého chování a řádného způsobu života, hodni následování." Poté Líla ukázala 

bohyni Sarasvatí své předchozí obydlí a pokračovala: "Pohlédni, toto je mé oblíbené telátko. 

Kvůli mému odloučení se vůbec nechce dotknout trávy a neustále během posledních osmi dní 

oplakává mou ztrátu. V tomto paláci můj manžel vládl světu. Byl odhodlaný stát se v krátké 

době velkým panovníkem. Díky silné vůli se jim opravdu stal. Po osmi dnech se stal velkým 

vladařem. Třebaže to vypadalo jako dlouhá doba, vše se odehrálo během osm dní. Stejně jako 



se pohybuje vzduch v prostoru neviditelně, tak v prostoru tohoto domu žije můj manžel, aniž 

by byl spatřen. Zde v prostoru o velikosti palce si představujeme jeho království, které je 

rozsáhlé miliony čtverečných mil. Bohyně, zajisté jak já, tak můj manžel jsme ryzí vědomí, 

přesto kvůli mysteriózní iluzorní síle Máji se jeho království zdá zahrnovat velkou plochu, 

kde se nacházejí stovky hor. To je vskutku úžasné. Přeji si vstoupit do hlavního města, kde 

vládne můj muž. Přijďme se tam hned spolu vydat. Nemůže dosáhnout něčeho ten, kdo je 

horlivý?" 

 

Vasištha pokračoval: 
Královna Líla spolu se Sarasvatí vstoupily do nebe. Dostaly se za Polárku, za oblasti působení 

dokonalých světců, a dokonce i za oblast bohů, Brahmy (stvořitele), Goloka a mánů (duší 

zemřelých předků) a osvobozených bytostí. Odtud Líla zahlédla, že i Slunce a Měsíc byly 

daleko pod ní a stěží viditelné. Sarasvatí řekla Líle: "Drahá, musíš se dostat i z tohoto místa až 

na počátek tvoření. Vše, co jsi dosud viděla, není nic než pár částek toho, co se odsud 

vynořilo." Brzy nato dosáhly tohoto počátku (zdroje). Vždyť ti, kdo mají vědomí ryzí a 

nezahalené, se ve své snaze dosáhnout cíle (zdroje) stávají neoblomní. 

Líla si všimla, že celé stvoření (svět) bylo obklopeno vrstvami vody, ohně, vzduchu a 

prostoru, a za tím bylo ryzí vědomí. Toto nejvyšší nekonečné vědomí je ryzí, poklidné, 

zbavené iluzí, upevněné ve své vlastní slávě. V něm Líla zahlédla nespočet objektů (světů) 

plujících jako částečky prachu ve světle. Vlastní projekce džívů přebývajících v těchto 

vesmírech jim dávala jejich formy a podoby. Díky základní přirozenosti tohoto nekonečného 

vědomí docházelo k tvoření stále nových objektů a kvůli jejich vlastní mentální síle se poté 

navracely do stavu klidu (nerušenosti); toto vše je jako spontánní hra dítěte.“ 

 

Ráma se zeptal: 
„Co lidé myslí tím ´nad´, ´pod´, a tak dále, když pouze nekonečnost je pravdou?“ 

 

Vasištha odpověděl: 
„Rámo, stejně jako když mravenci lezou okolo skály, pak tomu co je pod nimi, říkáme vždy 

´pod´, a to, co je nad nimi vždy označujeme jako ´nad´; podobně i lidé mluví o těchto 

směrech. 

Rámo, z těchto mnoha vesmírů jsou některé jen osázeny rostlinami, v jiných jsou 

předsedajícími Brahma, Višnu a Rudra, a další božstva, a jiné nemají vůbec nic; v některých 

jsou pevné skály, jiné jsou obydleny pouze bakteriemi; další jsou prostoupeny hustou 

temnotou. V jiných zase přebývají bozi, a další jsou navždy osvíceny. Jiné jak se zdá směřují 

k rozkladu, další volně padají, až se nakonec zničí. Protože vědomí existuje vždy a všude, 

probíhá neustále všude tvorba a rozpad těchto vesmírů a jejich rozpad. To vše je drženo 

pohromadě mysteriózní všudypřítomnou silou. Rámo, všechno existuje v jednom nekonečném 

vědomí; vše z něho vychází. Ono jediné je vším. 

 

Vasištha pokračoval: 
„Lila nakonec po tom všem, co viděla, zahlédla vnitřní místnost paláce, kde ležela spálená 

mrtvola krále pokrytá hromadou květin. Vyvstala v ní silná touha uvidět další život svého 

muže. Okamžitě překonala vrchol vesmíru a vstoupila do oblasti, ve které nyní vládl její 

manžel. 

V tu samou dobu obléhal království jejího manžela mocný král, který vládl v zemi Sindhu. 

Když dvě dámy (Sarasvatí a Líla) uháněly prostorem nad bojištěm, setkávaly se s nespočtem 

nebeských bytostí, které se shromáždily zde, aby pozorovaly bitvu a pozoruhodné činy 

velkých hrdinů v bitvě.“ 

 



Ráma se zeptal: 
„Světče, pověz mi: "Kdo je z celého vojska považován za hrdinu a kdo je surovec či válečný 

zločinec?“ 

 

Vasištha odpověděl: 
„Rámo, ten, kdo válčí podle příkazů duchovních textů za spravedlivého krále, jehož jednání je 

neposkvrněné, je hrdinou bez ohledu na to, zda v boji zemře či zvítězí. Ten, kdo bojuje 

jménem nespravedlivého panovníka, který týrá lid a zohavuje jejich těla, je pokládán za 

válečného zločince, a jde do pekla, a to i v případě, kdyby v boji zemřel. Ten, kdo bojuje 

proto, aby ochránil dobytek, světce, přátele či ty, kdo u něho našli azyl, je ozdobou nebes. Na 

druhé straně peklo čeká na ty, kdo bojují za krále, který se vyžívá v pronásledování a trýznění 

lidí (ať už je to král či se jedná o majitele panství či nějaké oblasti). Do nebe jde pouze hrdina, 

který umře v spravedlivém boji; ti, kdo bojují nespravedlivě, do nebe nejdou, a to i kdyby 

v boji zemřeli.“ 

Líla uviděla dvě velké armády blížící se k sobě. Schylovalo se k boji.  

 

(Nyní zde je živý popis připrav obou armád, různých formací vojenských praporů, a také 

popis samotného nelítostného boje včetně příšerné scény zkázy, která následovala. Toto vše je 

v tomto překladu vynecháno – S.V.) 

 

Manžel Líly navečer svolal své ministry, aby připravili další postupy pro nadcházející den a 

pak šli spát. 

Dvě dámy opustily palác na místo, odkud pozorovaly urputný boj. Pak se přesunuly jako dech 

vzduchem a mohly tak vstoupit do místnosti, kde spal král. 

 

Ráma se zeptal: 
„Světče, lidské tělo je velké a těžké. Jak tedy může projít malou klíčovou dírkou?“ 

 

Vasištha odvětil: 
„Rámo, vskutku je to nemožné pro toho, kdo je zarytě přesvědčen o tom, že je fyzické tělo. 

Toto přesvědčení "Já jsem tělo, které se nedokáže volně přemístit v prostoru" se ve 

skutečnosti projevuje jako blok (znemožnění). Je-li zaryté přesvědčení nepřítomné, 

zablokování je také nepřítomné. 

Stejně jako voda zůstane vždy vodou tekoucí dolů a oheň nepřestane stoupat nahoru, vědomí 

zůstane provždy vědomím. Ale ten, kdo to nepochopí, nezakusí jemnost vědomí nebo jeho 

pravou přirozenost. Jaké je jeho pochopení, taková je mysl, neboť to, co je pochopením, je 

vlastně myslí. Přesto její směr může být změněn vynaložením velkého úsilí. Běžně platí, že 

vaše činy závisí na (kvalitě) vaší mysli (tj. vašeho pochopení). 

Jak lze blokovat pohyb toho, kdo ví, že jeho tělo je éterické (nehmotné)? Popravdě tělo 

každého všude je ryzím vědomím. Ale vzhledem k představě, která vyvstane ve tvém srdci, se 

toto vše jeví, jakoby to mělo vznik a zánik. Neboť nekonečné vědomí je stejně tak 

individuálním vědomím (myslí) a vesmírným prostorem (hmotou). Proto éterické tělo může 

prostoupit vším, a přemístí se kamkoliv, kam ho táhne přání jeho srdce. 

Rámo, vědomí každého má tuto vlastnost a schopnost. Ve vědomí každého je odlišná 

představa světa. Smrt a další takové zkušenosti jsou jako rozpad vesmíru, temná noc 

kosmického vědomí. Když to skončí, každý se probudí do svého vlastního mentálního světa, 

což je zhmotnění jeho představ, dojmů, stavů a klamů. Stejně jako vesmírné bytí vytváří 

vesmír po svém rozpuštění, individualita si vytvoří svůj vlastní svět po své smrti. 

Nicméně božstva jako Brahma, Višnu a Šiva stejně jako světci získají konečné osvobození 

během rozpuštění vesmíru, a jejich tvoření dalšího cyklu nevychází ze vzpomínek. V případě 



dalších bytostí je to tak, že nové tvoření po smrti je podmíněno dojmy zanechanými v mysli 

po prožití mnoha různých zkušeností během předchozího životního období. 

 

Vasištha pokračoval: 
Ihned po smrti je tu stav známý jako pradhana neboli inertní (nečinný) stav vědomí. Je to stav, 

o kterém může být řečeno, že se nenachází ani zde ani tam, kdy vědomí nepatrně otevře oči, i 

když se zdá, že nic takového nedělá. Je to také známé jako nehmotná podstata, neprojevená 

přirozenost; je pokládána za jak vnímající, tak nevnímající. Je to to, co má na starosti 

vzpomínky a rovněž jejich nepřítomnost, a tudíž příští zrození. 

Jakmile se tato nehmotná přirozenost stane probuzená, a když se v jejím vědomí projeví samo 

od sebe ego, dá poté vzniknout pěti elementům (zemi, vodě, ohni, vzduchu a éteru), 

nepřetržitosti časoprostoru a ostatním hmotným prvkům, potřebným pro fyzické početí, 

narození a existenci. Ty se poté zhustí do svých hmotných podob. Během stavů snění a bdění 

vyvolají pocit fyzického těla. Avšak ve skutečnosti toto vše vytváří nehmotné (éterické) tělo 

džívy. 

Když se představa ´Já jsem tělo´ stane nesmazatelná, pak to samé nehmotné (éterické) tělo 

(džívy) vyvine fyzické tělesné vlastnosti a smyslové orgány, jako jsou oči, apod. – i když se 

toto vše děje pouze jako vibrace či pohyby ve vzduchu. Ačkoliv se vše zdá být skutečné, je to 

neskutečné podobně jako prožitek sexuální rozkoše ve snu. 

Všechno dění vidí džíva. V prostoru, v poli vědomí, si představuje: "Toto je svět, toto jsem 

já"; a věří tomu, že je narozen. Zakouší svět, který není nic než prostor – on džíva je 

prostorem též! Myslí si: "On je můj otec, ona je má matka, toto je můj majetek, udělal jsem 

ten a ten skvělý čin, bohužel jsem hřešil tehdy a tehdy." Má za to, že byl malé dítě a nyní se 

stal dospělým člověkem. Tyto všechny změny vidí uvnitř sebe. 

Les známý jako stvoření se vynoří v srdci každého džívy. Tímto způsobem vzniklo a nakonec 

zmizelo nespočet světů zrozených ve vědomí individuálních džívů; stejně tak zmizelo i 

nesčetné množství Brahmů, Rudrů, Višnuů a sluncí. Takto nastalo nesčetněkrát vnímání 

stvoření, a nyní se též děje a bude se dít i v budoucnosti. Neboť toto vše se nijak neliší od 

pohybu myšlenky, která opět není nezávislá, tj. oddělená od nekonečného vědomí. Ve 

skutečnosti to, co je mentální činností, je vědomím, a toto vědomí je nejvyšší pravdou. 

 

Vasištha pokračoval: 
Dvě dámy vstoupily do královských komnat jako dvě bohyně; zářily jako dva měsíce. 

Králova stráž a společnost z jejich šarmu ihned omdlela. Poté se zde dámy posadily, král se 

probudil a spatřil je. Také se posadil a poklonil se k jejich lotosovým chodidlům, které 

ozdobil květinami. Sarasvatí si přála, aby jeden z jeho ministrů seznámil Lílu s původem 

krále, a tak pokynula a díky ní se ministr rázem probral. 

Když se Sarasvatí zeptala, kým byl (v minulosti) král, ministr informoval obě dámy, že je to 

potomek slavného krále Ikšvaky. Král měl otce Nabhratha, který synovi v deseti letech svěřil 

království a odešel do lesa, kde se věnoval duchovnímu životu. Král dostal jméno Vidúratha. 

Sarasvatí poté požehnala Vidúrathu tím, že položila svou ruku na jeho hlavu, a přiměla ho 

vzpomenout si na fakta o jeho vlastním předchozím životě.“ 

Král si vzpomněl ihned na vše a zeptal se Sarasvatí: 
„Bohyně, jak je možné, že i když to je stěží jeden den od doby, kdy jsem zemřel, zdá se, jako 

bych žil v tomto těle plných sedmdesát let? A jak je možné, že si pamatuji na všechny věci, 

které se staly během mého dětství v tomto životě?“ 

Sarasvatí odpověděla: 
„Králi, v okamžiku smrti a na místě, kde jsi zemřel, se toto vše, co vidíš, projevilo. Toto 



prostředí je tím, kde žil světec Vasištha, tedy vesnicí na kopci. Toto je jeho svět a v tomto 

světě je svět krále Padmy, a v tomto světě krále Padmy je svět, ve kterém jsi nyní ty. Žiješ v 

něm a myslíš si: "Toto jsou mí příbuzní, toto jsou mé předměty, toto jsou mí ministři, toto 

jsou mí nepřátelé." Domníváš se, že vládneš a že se zapojuješ do náboženských obřadů. Máš 

za to, že jsi vedl války se svými nepřáteli a byl jimi poražen. Myslíš si, že nás vidíš a uctíváš, 

a obdržíš od nás osvícení. Takto potichu přemýšlíš: "Prodělal jsem mnohá utrpení a také jsem 

zakusil nejvyšší blaho, konečně budu upevněn v realizaci absolutna." 

Aby se toto stalo, nezabralo to žádný čas. Stejně tak se odehrává celé životní drama ve snu. 

Ve skutečnosti jsi nezrozen a tudíž ani nezemřeš. Toto vše vidíš takové, jaké to bylo, i když to 

vlastně nevidíš, neboť kdo to vidí, když toto vše není nic než nekonečné vědomí?“ 

Vidúratha se zeptal:  

„Nejsou potom tito mí ministři samostatnými (nezávislými) bytostmi? Pro osvícenou bytost tu 

je pouze jedno nekonečné vědomí, a není tu tudíž žádná představa pocitu ´já jsem´ či ´oni 

jsou´.“ 

Další den se začal chýlit ke konci, když tuto část Vasištha dořekl. 

 

Sarasvatí pokračovala: 
„Pro nevědomou, nevyzrálou dětinskou osobu, která je pevně přesvědčena o tom, že tento 

svět je skutečný, svět zůstává stále skutečný, podobně jako dítě, které věří na strašidla, se 

nepřestává bát a po celou dobu si myslí, že je jimi pronásledováno. Je-li člověk okouzlen 

náramkem a jeho vzhledem, zapomene na to, že se jedná čistě jen o zlato; ten, kdo vidí 

nádheru paláců, měst a slonů, nevidí nekonečné vědomí, které jediné je skutečné. 

Tento vesmír není nic než dlouhý sen. Pocit ega a rovněž výplod fantazie, že tu jsou druzí – to 

vše je asi tak skutečné, jako jsou skutečné snové objekty. Jedinou realitou je nekonečné 

vědomí, které je všude přítomné, ryzí, ničím nerušené, pokojné, všemohoucí a jeho tělem a 

bytím je absolutní vědomí (z toho důvodů tedy ne objekt a nic poznatelné). Kdekoliv se toto 

vědomí projeví jakýmkoliv způsobem, hned se tím stává. Proto jestliže má vidoucí dojem, že 

vidí lidskou bytost, lidská bytost se tam vyskytne. Protože živná půda (nekonečné vědomí) je 

skutečná, vše, co je v ní zaseté, nabývá též na skutečnosti, i když skutečnost náleží jedině 

živné půdě (nekonečnému vědomí). Tento vesmír a všechny bytosti v něm nejsou nic než 

předlouhý sen. Pro mne jsi ty skutečný a pro tebe jsem já skutečný; stejně tak ostatní jsou pro 

tebe i pro mne skuteční. A tato relativní skutečnost je jako pravost (skutečnost) snových 

objektů.“ 

 

Ráma se zeptal: 
„Svatý muži, v případě města, které se objevilo v něčím snu, to pokračuje tak, jako kdyby to 

město bylo skutečné. Je toto tím, co naznačuješ ve svém učení?“ 

 

Vasištha odpověděl: 
„Správně, Rámo. Jelikož sen města a dalších objektů je založen na skutečné živné půdě 

nekonečného vědomí, tyto snové objekty se zdají být skutečné. Avšak potom tu není žádný 

skutečný rozdíl mezi bdělým stavem vědomí a snovým stavem. To, co je skutečné v jednom, 

je neskutečné v druhém – z toho důvodu oba tyto stavy (jak bdělý tak snový stav) jsou v 

podstatě stejné přirozenosti. 

Proto objekty bdělého a snového vědomí jsou stejnou měrou neskutečné, s výjimkou 

nekonečného vědomí, na kterém jsou všechny ty objekty navrstveny.“ 

 

Poté, co Sarasvatí sdělila učení králi, požehnala ho a řekla mu:  



„Nechť tě doprovází samé štěstí. Vše, co je třeba slyšet, jsem ti řekla. Dovol nám tě tedy 

opusit.“  

 

Vidúratha řekl:  

„Bohyně, brzy odsud odejdu, stejně jako přechází člověk během spánku z jednoho snu do 

druhého. Prosím, dovol mi, aby se mnou odešli mí ministři a má nedospělá dcera.“  

Sarasvatí mu udělila tuto laskavost. 

 

Sarasvatí řekla:  

„Ó králi, zemřeš ve válce a poté znovu získáš své předchozí království. Po smrti v tomto těle 

se zastavíš se svými ministry a dcerou ve městě, kde jsi již byl. My dvě musíme jít nazpět a 

vy všichni nás přirozeně v patřičnou dobu budete následovat. Pohyb (běh) slona a velblouda 

se liší od pohybu koně!“ 

 

Vasištha pokračoval: 
„Právě když to Sarasvatí králi dořekla, přihnal se posel, aby oznámil vpád nepřátelských sil na 

území království a dobití a zničení hlavního města. Nepřátelská armáda vpadla do země a 

hlavní město bylo v plamenech. Dvě dámy, král a jeho ministři se podívali z okna a spatřili 

tuto úděsnou scenérii. 

Nepřátelé zde začali rabovat. Tito lupiči řvali a nelítostně plundrovali celé město, které se 

zahalilo do kouře. Oheň se chrlil z nebe a střely mihaly na obloze. Těžké bomby padaly na 

domy a ničily cesty i domy. 

Král spolu s ostatními zaslechl žalostné křiky obyvatel. Odevšad se ozývalo sténání, bědování 

a rozpolcený pláč žen a dětí. Někdo volal: "Ó, tato žena ztratila svého muže, matku, bratra a 

malé děťátko. Sama zůstala na živu a tragédie jejího života ji spaluje srdce." Jiný křičel: 

"Utečte rychle z toho domu, každou chvíli totiž spadne!" Jiný zase: "Koukni, bomby a sprcha 

střel padá na každý dům ve městě." Liják střel se zdál být předehrou rozpadu vesmíru. 

Všechny stromy okolo domů byly zapáleny a celý prostor působil zpustle. To, co vypadalo 

jako sloni, bylo hnáno kupředu a odtud sršel oheň na město. Všude byly zátarasy. Muži 

prodlévali v hořících domech a hledali své ztracené ženy a děti. Vojáci zaútočili na palác a 

unášeli i ženy z královského dvora. Vznešené dámy prolévaly slzy a bědovaly, nevěděly co 

dělat. Brečely: "Proboha, kdo nám pomůže dostat se z této příšerné situace?", a ocitly se ve 

spárech znepřátelených vojáků. 

Ta tam byla sláva nezávislosti, království, říše. 

 

Vasištha pokračoval: 
Mezitím se dostavila královna a řekla králi: "Vaše výsost, všechny ostatní dámy harému byly 

násilně odvlečeny nepřátelským vojskem. Jen vy nás dokážete zachránit a dostat z tohoto 

nepopsatelného neštěstí.“ 

 

Král se poklonil k Bohyni Sarasvatí a omluvil se:  
„Musím se vrhnout do boje, odcházím tedy na bitevní pole, kde se utkám s nepřáteli, a moje 

drahá ženo, počkejte na mne během této doby.“ 

Osvícená Líla byla překvapena, když uviděla královnu, jež byla její naprostou kopií.  

Zeptala se Sarasvatí:  

„Ó Bohyně, jak je možné, že ona vypadá přesně jako já? Ona je nyní přesně taková, jakou 

jsem byla v mládí. Jaké skryté tajemství v tom vězí? Rovněž všichni tito ministři a další 

přítomní lidé jsou stejní, jako ti, co byli v našem paláci. Jsou schopni vnímat? A jsou obdařeni 



vědomím, jestliže nejsou nic než odraz či objekty naší představivosti (obrazotvornosti)?“ 

 

Sarasvatí odvětila: 
„Lílo, každá vize, která v nás vyvstává, je okamžitě prožita. Vědomí (jako subjekt) samotné 

se stává jaksi objektem poznání. Když ve vědomí vyvstane obraz světa, v tom okamžiku se 

objeví objekt (svět). Čas, prostor, trvání a objektivita nevznikají z hmoty; neboť potom by 

byly materiální povahy. To, co je zobrazeno v našem vědomí (uvnitř), se jasně objeví rovněž 

vně. 

To, co je považováno za skutečný objektivní svět zakoušený v bdělém stavu, není více 

skutečné než to, co lze prožít během spánku ve snu. Během spánku (snu) svět neexistuje a 

během bdění neexistuje zase sen! Stejně tak smrt vylučuje život: během života neexistuje smrt 

a ve smrti je život neexistující. Protože to, co drží pospolu jednu zkušenost, je nepřítomné v té 

druhé. 

Nelze říci, že jedna zkušenost je skutečná či neskutečná, ale můžeme pouze prohlásit, že 

jedině jejich podklad (živná půda) je skutečný. Vesmír existuje v Brahman pouze jako slovo, 

jako představa. Není ani skutečný, ani neskutečný, stejně jako had viděný v provaze není ani 

skutečný, ani neskutečný. Stejně tak je to s existencí džívy. Tento džíva (jedinec) zakouší svá 

vlastní přání. Představuje si, že zakouší to, co již předtím někdy prožil, a nějaké další zážitky 

jsou pro něho novými zkušenostmi. Někdy jsou podobné, jindy odlišné. Všechny tyto 

zkušenosti, třebaže jsou v podstatě neskutečné, se zdají být skutečné. Taková je podstata 

těchto ministrů a dalších osob. Stejně tak tato Líla existuje jako produkt zrcadlení ve vědomí. 

A stejně tak to platí u tebe, mne a všech ostatních. Poznej to a spočiň v klidu.“ 

 

Druhá Líla řekla Sarasvatí: 

„Bohyně, měla jsem ve zvyku uctívat Sarasvatí a ona se mi objevovala v mých snech. Ty 

vypadáš přesně jako ona. Troufám si říci, že ty jsi Sarasvatí. Pokorně se před tebou klaním a 

prosím tě, abys mi udělila laskavost – mohu v tomto těle svého muže, který zemřel na 

bitevním poli, doprovázet do té říše, kam právě odchází? “ 

 

Sarasvatí odvětila: 
„Drahá paní, vždyť jsi mne uctívala již po tak dlouhou dobu s intenzivní oddaností, proto ti 

slibuji, že se ti splní to, co žádáš.“ 

 

První Líla načež řekla Sarasvatí: 
„Vskutku, slova tebou vyřčená vždy splní očekávání, tvé sliby se pokaždé doopravdy vyplní. 

Prosím, řekni mi, proč jsi mi nedovolila cestovat z jedné úrovně vědomí do druhé se stejným 

tělem.“ 

 

Sarasvatí odvětila: 
„Má drahá Lílo, ve skutečnosti nic pro nikoho nedělám. Každá duše (džíva) získá svůj stav na 

základě vlastních činů. Jsem jenom božstvo kontrolující inteligenci každé bytosti; jsem 

kvalita jejich vědomí a životní síly. Přesně to množství úsilí, které živá bytost pojme uvnitř 

sebe, se časem uskuteční. Ty jsi toužila po osvobození, a také jsi ho získala. Můžeš si myslet, 

že se jedná o plody tvého pokání či uctívání božstva (bohyně), ale je to samotné vědomí, které 

ti uděluje daný výsledek (plod osvobození). Podobně jako ovoce, které se zdá, že spadlo z 

nebe, ve skutečnosti spadlo ze stromu.“ 

 

Vasištha pokračoval: 
„Král Vidúratha mezitím co ony hovořily mezi sebou, dojel se svým zářivým vozem na 

bitevní pole do předních linií. Bohužel neodhadl správně vzdálenosti a dostal se přímo do 



nepřátelských řad. 

Dvě Sarasvatí a dvě Líly pozorovaly děsivý boj z místnosti v paláci. 

Nebe bylo zaplněno střelami, které lítaly od obou armád. Křik vojáků byl slyšet všude kolem. 

Přes celé město se snášel příkrov kouře a prachu. 

Poté, co se král Vidúratha ocitl v řadách nepřátelského vojska, zazněla křížová palba a 

zahřměly zvuky střelby.“ 

 

Druhá Líla se zeptala Sarasvatí: 
„Bohyně, prosím řekni mi, jak to, že i když jsme získaly tvoje požehnání, nemůžeme zabránit 

tomu, aby můj manžel neprohrál v boji?“ 

 

Sarasvatí odvětila: 
„Přestože mne král Vidúratha po dlouhou dobu uctíval, stejně nevyhraje, protože si nepřál 

vítězství v boji. Jsouce vědomím, které přebývá v pochopení každé osoby, uděluji každému 

to, co si žádá. Ať už to je cokoliv, co ode mne požaduje, tak právě to mu dám. Je přirozené, že 

oheň člověku poskytne teplo. On si žádal osvobození a tak získá osvobození. 

Na druhé straně, král Sindhu mne také uctíval, a přál si zvítězit v boji. Z toho důvodu král 

Vidúratha zemře v této bitvě a znovu se k vám oběma časem připojí, jakmile dosáhne 

osvobození. Král Sindhu zvítězí ve válce a bude vládnout této zemi jako vítězný panovník.“ 

 

Vasištha pokračoval: 
„Když dámy pozorovaly bitvu, na východním horizontě začalo vycházet slunce, které jakoby 

si nechtělo nechat ujít závěrečnou fázi tohoto strašného boje. Králové se setkali tváří v tvář a 

začali spolu bojovat, oba obklopeni svými vojáky, kterých bylo několik tisíc. Obě vojska 

disponovaly několika různými výbušninami rozličných tvarů a velikostí. Některé, i když měly 

jednu hlavici, zasáhly mnoho cílů naráz, neboť se při dopadu na zem roztříštily na tisíce kusů. 

Oba králové narazili na sobě rovného soupeře, chrabře bojovali a svedli velký souboj. 

Vidúratha byl vrozený bojovník, zatímco jeho protivník získal sílu od pána Narajány, jenž mu 

udělil schopnost bojového umění. Zatímco spolu oba bojovali, jejich armády byly jako 

opařené a ohromení vojáci je sledovaly. 

V jednu chvíli, když to vypadalo, že Vidúratha vítězil, druhá Líla to Sarasvatí ihned nadšeně 

zmínila; avšak v zápětí se nepřítel vzpamatoval a pokračoval vehementně v boji. Armády na 

obou stranách poté také začaly bojovat a střílely na protivníka smrtelné vodní, zápalné či 

jedem napuštěné střely. Oba králové používali kotouče s ostny, během boje opustili své vozy 

a pokračovali v souboji ve stoje. Když se chystal Vidúratha naskočit na jiný vůz, král Sindhu 

ho sekl a smrtelně zranil. Vidúratha se z této rány již nevzpamatoval. Poté bylo tělo krále 

Vidúratha odneseno do paláce, kam se pronásledující dav nepřátel nemohl dostat díky 

přítomnosti bohyně Sarasvatí. 

 

Vasištha pokračoval: 
Ihned co král Vidúratha padl, nastal v celém městě naprostý poválečný zmatek. Král Sindhu 

oznámil, že novým panovníkem se stane jeho syn. Jeho poddaní se zaradovali a zvolení 

ministři připravili vše náležité ke korunovaci nového vládce. Nově ustavená vláda vyhlásila 

příměří a nastolila v zemi mír a pořádek. 

Druhá Líla poté, kdy viděla v boji zemřít Vidúrathu, upadla do bezvědomí.“ 

První Líla řekla Sarasvatí:  
„Bohyně, pohlédni, můj manžel je připraven opustit mrtvé tělo.“ 

 

Sarasvatí řekla: 



„Drahá Lílo, celá tato hrozná válka, všechna ta zkáza a smrt jsou tak skutečné jako je 

´skutečný´ sen. Nezapomeň, že tu není ani království, ani stát. Toto vše se odehrálo v domě 

(umístěného na vrcholu kopce) svatého muže Vasišthy. Toto sídlo, bitevní pole a vše ostatní 

se nenachází nikde jinde než uvnitř tvého vlastního paláce. Ve skutečnosti celý vesmír je tu. 

Protože uvnitř domu svatého muže je ukryt svět krále Padmy a uvnitř paláce tohoto krále v 

tomto světě je vše, co jsi zde viděla. Toto vše je pouhý výplod fantazie, vidina. To, co 

opravdu existuje, je jediná skutečnost, která není ani vytvořená, ani nepodléhá zkáze. Je jí toto 

nekonečné vědomí, které je nevědomým člověkem vnímáno jako vesmír. 

Stejně jako existuje uvnitř snící osoby celé město, tak v malém atomu existují tři světy; zcela 

jistě platí, že v těchto světech je přítomno nespočet atomů, a každý z nich také obsahuje tři 

světy. 

Druhá Líla, jež upadla do bezvědomí, se nyní nachází právě v tom světě, kde je tělo jejího 

muže Padmy.“ 

 

Líla se zeptala: 
„Bohyně, řekni mi, jak tam odešla a co jí zde lidé říkají?“ 

 

Sarasvatí odvětila: 
„Stejně jako vy obě jste výplody (objekty) fantazie krále tak i král samotný a já jsme rovněž 

snové objekty. Ten, kdo to ví, se vzdá falešné představy ´existence´ objektů vnímání (přestane 

je brát za skutečné). V nekonečném vědomí jsme vytvořili v naší představivosti jeden 

druhého. Druhá mladičká Líla byla ve skutečnosti tebou. Ona mne uctívala a prosila mne, aby 

nikdy neovdověla. Proto ještě než král Vidúratha zemřel v paláci, opustila toto místo. Drahá, 

ty jsi v podstatě univerzální vědomí, ale nevíš to, a odděluješ se jako individualita se svým 

samostatným vědomím. Já jsem však univerzální vědomí a já umožňuji, aby se všechny tyto 

věci staly.“ 

 

Vasištha pokračoval: 
„Rámo, druhá Líla, která obdržela laskavost od Sarasvatí, pronikla do nebe a zde potkala svou 

dceru. Děvče se jí představilo a Líla ji požádala, aby ji dovedla k jejímu manželovi. Dívka se 

poté přenesla se svou matkou k němu. 

Nejprve musely projít oblastí mraků, pak se dostaly přes atmosféru plynů, až se dostaly do 

sféry slunce, a dorazily do hvězdného prostoru. Pokračovaly dál, přes sídla stvořitele Brahmy 

Višnua a Šivy, až nakonec spočinuly v nejvyšší úrovni vesmíru. Zde byly schopny cokoliv 

učinit, podobně jako chlad ledu je schopen vycházet z ledové sklenice bez toho, aby ji 

rozlomil. Pochopitelně že Líla tím, že měla éterické tělo složené ze zhmotnělé myšlenky, 

zakoušela toto vše uvnitř sebe sama. 

Líla opustila i tento svět a překročila oceány a další elementy, které obklopují vesmír a 

vstoupila do nekonečného vědomí. Zde se nachází nespočet světů, které se však navzájem 

neznají. 

Líla vstoupila do jednoho z nich, kde leželo tělo krále Padmy pokryté spoustou květů. Pak se 

vydala na zpáteční cestu a prošla opět všemi oblastmi, které předtím minula (tj. např. sídla 

bohů Brahmy, Višnua apod.), až se dostala zpět do města a paláce, ve kterém leželo tělo. 

Avšak běda, když se rozhlédla kolem, nespatřila svou dceru, která se mezitím mysteriózně 

vytratila. Rozpoznala krále jako svého manžela a pomyslela si, že když zemřel jako pravý 

bojovník na bojišti po udatném boji, čeká ho jako hrdinu vzestup do nebes. Myslela si, že díky 

milosti bohyně Sarasvatí se fyzicky přesunula na toto místo hrdinů, a tudíž se stala tou 

nejpožehnanější mezi všemi bytostmi. Poté začala ovívat královo tělo.“ 

 

První Líla se zeptala Sarasvatí:  



„Co udělali sluhové krále poté, když ji spatřili?“ 

 

Sarasvatí odvětila:  
„Král, služebnictvo královského dvora a všichni ostatní nejsou nic než nekonečné vědomí. 

Nicméně protože podklad je odrazem nekonečného vědomí, které je skutečné, a protože tu je 

přesvědčení o ´reálnosti´ na úrovni vymyšleného stvořeného světa, lidé zde rozpoznávají 

jeden druhého. Manžel říká: "Ona je má žena" a žena říká: "On je můj manžel".  

Nemohla odejít ve svém vlastním fyzickém těle do nové říše, protože světlo nemůže existovat 

společně s temnotou (prázdnotou), a dokud přetrvává v jedinci slepá představa nevědomosti, 

moudrost u něho nevyvstane. Jakmile vysvitne poznání ohledně vlastního éterického těla, 

fyzické tělo přestane znalec považovat za skutečné. To je plod požehnání, které jsem jí 

udělila. Příjemce tohoto dobrodiní si pomyslí: "Jsem právě tím, čím jsi mě díky své laskavosti 

a požehnání umožnila být." Proto si myslí, že dosáhla ve svém fyzickém těle úrovně, kde žije 

její muž. Někdo může mylně spatřovat hada v provaze; ale provaz se nemůže chovat jako 

had.“ 

 

Sarasvatí řekla: 
„Lílo, pouze ten, kdo dozrál v moudrosti, může dosáhnout nadpozemské sféry. Nikdo jiný 

toho není schopen. Tato Líla nemá takovou moudrost, proto si jen představuje, že se dostala 

do města, kde žil její muž.“ 

 

Osvícená Líla řekla: 
„Bohyně, nechť to je tak, jak říkáte. Avšak prosím řekněte mi, jak objekty získaly své 

charakteristické rysy – jako jsou například teplo ohně, chlad ledu, pevnost země? Jak došlo k 

prvnímu uspořádání světa (nijati) a taktéž k prvnímu zrození a smrti?“ 

Sarasvatí řekla: 
„Drahá, během vesmírného rozpadu zmizel celý vesmír a jediné, co tu zůstalo, bylo 

nekonečné Brahman, které neustále přetrvává v klidu. Toto nekonečné bytí přirozenosti 

vědomí má pocit "já jsem" a potom "já jsem atom světla". Tímto způsobem zakouší 

pravdivost tohoto prohlášení uvnitř sebe sama. Také si představuje existenci různých bytostí 

uvnitř sebe, a vzhledem k tomu, že jeho přirozeností je ryzí a absolutní vědomí, tato nereálná 

bytost (imaginární subjekt) se zdá být reálnou, spolu s objekty různých charakteristik přesně 

podle záliby nekonečného vědomí. 

Vše, ať už kdekoliv a jakkoliv bylo nekonečným vědomím počato či vytvořeno během tohoto 

prvního stvoření, to vše zde zůstalo v tom samém stylu a se stejnými rysy i dodnes. Takto zde 

začal existovat definitivní řád (uspořádání) světa. 

Ve skutečnosti je tento řád nekonečnému vědomí vlastní. Všechny tyto objekty a jejich rysy 

byly v nekonečném vědomí již potenciálně přítomné i během kosmického rozkladu – v co 

jiného by se mohly rozpustit? A co víc, jak se může ´něco´ stát ´ničím´? Zlato, které vypadá 

jako náramek, se nemůže stát zcela bezforemné. 

Třebaže všechny elementy tohoto stvořeného světa jsou naprostou prázdnotou, přesto všechny 

elementy, které byly na začátku počaty s tou či onou charakteristikou, dále existují v 

uspořádání, které platí dodnes. To vše je pouze z relativního hlediska; neboť vesmír nebyl 

vůbec vytvořen, a jediné, co zde je, je nekonečné vědomí. Je to vlastnost zdánlivého jevu 

vypadat skutečně, i když je v podstatě neskutečný. 

Takové je uspořádání (nijati) platné ve vesmíru. Nic ho nebylo schopné dodnes změnit. Bylo 

to nekonečné vědomí samotné, které si vymyslelo všechny tyto elementy, zakusilo je uvnitř 

sebe a tato zkušenost se jakoby (zdánlivě) zhmotnila. 

 



Sarasvatí pokračovala: 
Podle řádu, který existoval na počátku vývoje lidské rasy, byla lidská bytost obdařena 

existencí v délce jednoho, dvou, tří či čtyř set let života. Zkrácení či prodloužení životní doby 

záviselo na pročistění či nepročištění následujících faktorů – místa, období, činnosti a potravy, 

kterou člověk konzumuje, a věcí, které používá. Ten, kdo dodržuje nařízení písma, se těší 

takové délce života, jež je zaručena těmito písmy. Takže osoba žije buď dlouhý nebo krátký 

život a pak dospěje k jeho konci.“ 

 

Osvícená Líla řekla: 
„Ó Bohyně, buď tak laskavá, a ozřejmi mi, jak to je se smrtí. Je příjemná či nepříjemná? A co 

se děje po smrti?“ 

 

Sarasvátí řekla: 
„Jsou zde tři druhy lidských bytostí, má drahá. Prvním jsou hlupáci, druhým jsou ti, co 

praktikují koncentraci a meditaci, a třetím jsou jogíni (neboli mudrci). Poslední dva typy 

lidských bytostí se vzdávají těla díky praxi jógy koncentrace a meditace a zcela odhodláni se 

odevzdávají univerzální vůli a radosti. Avšak hlupáci, kteří nepraktikovali a nepraktikují 

koncentraci či meditaci, jsou vydáni na pospas vnějším silám, a zakouší velká muka s blížící 

se smrtí. 

Takový hlupák prožívá děsivé spalující pocity ve svém nitru. Jeho dech ztěžkne a tělo změní 

barvu. Začne se propadat do temné propasti a hvězdy mu přes den mihají před očima. Točí se 

mu hlava a má závratě. Je zmatený ze své vize; vidí zemi jako prostor a nebe jako pevnou 

zemi. Zakouší všechny druhy blouznivých dojmů – například se začne propadat do jámy, 

vstoupí do skály, řídí velmi rychlé vozidlo, roztaje jako sněhová vločka, je svázaný a vlečený, 

čí odvátý jako stéblo trávy. Přeje si vyjádřit své utrpení, ale není toho schopen. Postupně mu 

smysly vypoví službu a nemá sílu ani myslet. Proto upadá do tuposti a hlouposti.“ 

 

Osvícená Líla se zeptala: 
„Všichni lidé jsou vybaveni osmi orgány, proč jen tento hlupák zakouší všechny tyty 

předsmrtné agónie a bludy?“ 

 

Sarasvátí odvětila: 
„Takový je řád, ustanovený nekonečným vědomím na počátku stvoření. Jakmile životní dech 

přestane plynně proudit, život člověka vyhasne. Ale to vše je neskutečné (imaginární). Jak 

může nekonečné vědomí přestat existovat? Lidská bytost není nic než nekonečné vědomí. 

Kdo umírá a kdy? Komu patří toto nekonečné vědomí a jak? I když zemře několik miliónů 

lidí, toto vědomí existuje stále v nezmenšené podobě.“ 

 

Osvícená Líla řekla: 
„Buď tak laskavá, a pokračuj v rozpravě o narození a smrti; tímto opakovaným poslechem se 

zajisté prohloubí má moudrost.“ 

  

Sarasvátí řekla: 
„Když dojde k ustání oběhu životního dechu, vědomí individuality se stane zcela netečné. 

Lílo, prosím nezapomeň na to, že vědomí je ryzí, věčné a nekonečné. Ani nevyvstává, ani 

nezaniká. Je tu stále jak v živých tak neživých předmětech, v prostoru, horách, ohni a 

vzduchu. Když životní dech ustane, tělo je prohlášeno za ´mrtvé´ či ´bez života´. Životní dech 

se vrátí do svého zdroje, tj. do volného prostoru, a vědomí, oproštěné od paměti a sklonů, 

zůstává jako Já. 

Tato atomická éterická špetka, která je držitelem těchto vzpomínek a sklonů, je známá jako 



džíva (individualita), a zůstává zde osamoceně v prostoru, kde je mrtvé tělo. Lidé ji označují 

slovem ´preta´ (zesnulá duše). Tento džíva nyní zanechá své představy a vše, co dosud poznal, 

a začne vnímat jiné věci jakoby ve snu či bdělém snění. 

Po krátkodobém výpadku vědomí si džíva začne představovat, že vidí další tělo, jiný svět a 

další životní etapu. 

Ó Lílo, existuje šest kategorií těchto ´zesnulých duší´: zlobivé duše, horší a nejhorší hříšníci, 

dobré duše, lepší duše, a ti nejlepší (z ctnostných) duše. Také jsou zde podskupiny. (V případě 

některých nejhorších hříšníků může krátkodobé vysazení vědomí trvat značně velkou dobu). 

Nejhorší mezi hříšníky podstupují děsivá utrpení v pekle a potom se postupně rodí v mnoha 

tělech různých druhu živočichů, ještě než spatří konec svého utrpení. Mohou dokonce po 

dlouhou dobu existovat jako stromy. 

Ti horší mezi hříšníky také trpí výpadkem vědomí po značnou dobu; a potom se narodí jako 

červy či zvířata. 

Mírní hříšníci jsou po určité době zrozeni jako lidské bytosti. 

Nejlepší duše vstupují do nebe a užívají si života zde. Poté se narodí na zemi v dobré a 

duchovní rodině. Lepší duše odcházejí do nebeského prostoru a vracejí se na zem, a rodí se v 

ostatních rodinách. 

I ti dobří mezi zesnulými poté, kdy si užijí těchto nebeských radovánek, procházejí sférou 

polobohů, aby si odčinili nepravosti, kterých se třeba dopustili. 

 

Sarasvátí pokračovala: 
Všechny tyto zesnulé duše zakouší plody svých minulých činů. Nejprve zde je představa ´Já 

jsem mrtvý´, a potom ´Jsem odváděn posly boha smrti´. Dobré duše si představují, že jsou 

posíláni do nebe, kdežto běžní smrtelníci (hříšníci) se domnívají, že je čeká soud boha smrti, 

kde podle Čitragupty (jenž uchovává o každém záznamy o jeho činech) budou souzeni a 

odsouzeni za své minulé činy. 

Vše, co džíva vidí, také zakouší. Neboť v tomto prázdném prostoru nekonečného vědomí 

neexistuje něco jako čas, čin, apod. Následně si džíva představuje: "Bůh smrti mne poslal do 

nebe (nebo do pekla)" a "Já jsem si užil (či vytrpěl) radosti (či útrapy) nebe (či pekla)"; a "Já 

jsem narozen jako zvíře, apod., - tak, jak nařídil bůh smrti." 

V ten okamžik džíva vstoupí do těla muže prostřednictvím konzumované potravy; poté je 

dopraven do ženského vajíčka a po devíti měsících přijde na svět, kde prochází životem podle 

toho, jaké sklízí plody minulých činností. Zde roste a ubývá jako měsíc. Potom ho zase čeká 

senilita a smrt. To probíhá opakovaně do té doby, dokud se neprobudí Sebe-poznáním.“ 

 

Osvícená Líla se zeptala: 
„Ó Bohyně, pověz mi však, jako toto vše začalo na samotném počátku.“ 

Sarasvátí odpověděla: 
„Hory, lesy, země a nebe – to vše není nic než nekonečné vědomí. To samo je pravé bytí 

všeho, skutečnost ve všem; a z toho důvodu toto ryzí nekonečné vědomí se objevilo a vzalo 

na sebe jakoukoliv formu a kdykoliv se projevilo. Dodnes tomu je stejně. Když životní dech 

vstoupí do těl a začne vibrovat různými částmi těl, říká se, že tělo začalo žít. Tato živá těla 

existovala přímo na počátku stvoření. Když tato těla, do kterých vstoupil životní dech, 

nevibrovala, byla známá jako stromy a rostliny. To, co se v tělech stane inteligencí, je vskutku 

nepatrnou špetkou nekonečného vědomí. Tato inteligence vstupující do těl způsobuje v 

bytosti fungování různých orgánů, jako jsou oči, apod. 

Vědomí bere na sebe formu toho, co si představí, že je. Takto tedy toto Já existuje ve všech 

tělech, s pohybem (životem) jako charakteristikou živých forem, a nehybností jako rysem 

neživých forem. Tímto způsobem pokračuje dodnes tvoření všech těl. 



 

Sarasvátí pokračovala: 
Když si tato inteligence, která je součástí nekonečného vědomí, představuje sebe jako strom, 

stane se stromem; když jako skálu či trávu, stane se skálou či trávou. Není tu žádný rozdíl 

mezi živou s neživou formou, mezi tupou a inteligentní formou; není tu vůbec žádný rozdíl v 

podstatě substance, protože nekonečné vědomí je přítomné všude stejnou měrou. Rozdíly jsou 

pouze v důsledku přijetí (falešné) totožnosti inteligencí, jež se takto sama identifikuje jako 

rozdílné látky (formy). Stejné nekonečné vědomí je označované různými názvy podle těchto 

rozdílných forem. Tímto způsobem, kdy se inteligence identifikuje jako červy, mravenci a 

ptáci, se jedná o to samé nekonečné vědomí. Není v tom žádný rozdíl, nelze to k sobě 

přirovnávat, podobně jako lidé žijící na severním pólu neznají ty z jižního pólu (a tak se s 

nimi neporovnávají). Každá nezávislá forma, jež je touto inteligencí takto identifikována, 

existuje sama o sobě, bez oddělení od dalších forem. Připisovat jim odlišnosti typu ´živé´ a 

´neživé´ je jako myslet si, že se žába narozená ve skále (v neživé přírodě) a žába narozená 

mimo skálu (v živé přírodě) od sebe navzájem liší, tedy že jedna je neživá a druhá živá! 

Inteligence, která je součástí nekonečného vědomí, je všude a je vším; na cokoliv tato 

inteligence pomýšlela od samotného počátku tvoření, že je, tím je dodnes. 

Pokládala se za prostor, vítr, neživé věci a také za živé bytosti. To vše není nic než 

představivost této inteligence. Tato zdání však nejsou skutečností, třebaže se jeví být 

skutečná. 

Ó Lílo, myslím si, že si nyní král Vidúratha přeje vstoupit do srdce v těle krále Padmy. 

Přistoupil k tomuto činu.“ 

 

Osvícená Líla řekla: 

„Ó Bohyně, dovol nám též pokračovat tím samým směrem.“ 

Sarasvátí odvětila: 

„Vidúratha se domnívá, že když sebe přemění v princip džívy (individuality) v srdci Parmy, 

jeho život se nezastaví a bude dál žít v jiném světě. My se však vydáme svou vlastní cestou, 

nikdo by neměl jít po cestě druhého!“ 

Vasištha řekl: 

„Mezitím životní dech opustil tělo krále Vidúrathy podobně jako když pták opouští větev 

stromu, který je právě pokácen. Jeho inteligence vyšla do prostoru v nehmotné formě. Líla a 

Sarasvátí to spatřili a následovali ji. Za okamžik se tato nehmotná (éterická) forma stala 

vědomou, jakmile posmrtný zbytek nevědomí došel ke konci. Král měl za to, že spatřil hrubou 

formu, která byla poskládána do jednoho celku při pohřebním obřadu vykonaném jeho 

příbuznými. 

Pak pokračoval směrem na jih a dorazil na místo, kde sídlil bůh smrti, jenž prohlásil, že král 

nespáchal žádný hříšný čin a nařídil svým poslům, aby mu umožnili vstoupit do jeho 

předchozího těla (těla Padmy), které bylo předtím nabalzamováno. 

Džíva Vidúrathy ihned přešel do jiného světa, ve kterém leželo Padmovo tělo, a dorazil do 

paláce. Zřejmě byl Vidúratha spojen s tělem Padmy skrze pocit individuality již dříve, stejně 

jako někdo, kdo je myšlenkami stále připoután k místu, kde zakopal svůj poklad, i když se 

ocitá ve vzdálených končinách, kam se vydal!“ 

Ráma se zeptal: 
„Ó svatý muži, co se stane, když příbuzní někoho opomenou provést pohřební obřad řádně? 

Jak potom může pohřbená osoba získat nehmotnou (éterickou) formu?“ 

 



Vasištha odvětil: 
„Ať už byl pohřební obřad náležitě proveden či nikoliv, jestliže tomu věříte, že ho vaši 

příbuzní provedou, máte z toho užitek v éterické formě. To je dobře známá pravda – jste to, 

co je vaše vědomí. Věci (objekty nebo podklady) vznikají díky představivosti (myšlence či 

ideji) jedince; a jeho představivost vychází z vnějších objektů (věcí). Jed se přemění v nektar 

skrze představivost (či víru); podobně neskutečný objekt nebo podklad se stane skutečný ve 

chvíli, kdy je takováto intenzivní víra přítomna. Bez příčiny nikde nikdy nedojde k tvorbě 

jakéhokoliv efektu; a proto tu rovněž není žádná představa ani myšlenka. A tak pro 

nezapříčiněné nekonečné vědomí platí, že zde vůbec nic nevyvstalo ani nevzniklo. Buď o tom 

ujištěn. 

Jestliže jsou pohřební rituály příbuznými vykonány v plné víře, pak přispívají inteligenci 

zesnulé duše, pokud ovšem zesnulý nebyl naprosto zhýralý. 

Vraťme se nyní do paláce krále Padmy. Jak jsem řekl, Líla a Sarasvátí vstoupily opět do 

tohoto nádherného paláce a sálu, ve kterém leželo nabalzamované tělo Padmy. Všichni 

členové královského služebnictva tvrdě spali. 

 

Vasištha pokračoval: 
„Zde první Líla a Sarasvátí spatřily druhou Lílu, která seděla blízko těla krále Padmy a 

zbožně ho ovívala vějířem. Ona je však neviděla.“ 

 

Ráma se zeptal: 

„Bylo řečeno, že první Líla dočasně opustila své tělo v blízkosti krále Padmy a cestovala 

spolu se Sarasvátí v éterickém těle; avšak nyní tělo první Líly není vůbec zmíněno.“ 

 

Vasištha odpověděl: 

„Když se první Líla stala osvícenou, egoistická představivost jejího éterického pravého bytí 

opustila své spojení s hrubou fyzickou formou a rozpustila se jako sníh. Ve skutečnosti to 

byla Líly nevědomá představivost, jež byla v popředí. Podle ní to vypadalo, jako kdyby Líla 

měla fyzické tělo. Bylo to jako v případě někoho, kdo snil a myslel si: "Já jsem jelen." Myslíš 

si, že když se probudil a zjistil, že jelen není, vypravil se hledat jelena? V mysli pošetilce se 

neskutečné projevuje samo od sebe; jakmile je klam rozptýlen (podobně jako uvědomění, že 

se jedná o provaz a ne hada!), přestane tu působit nevědomá představivost. Toto mylné 

přesvědčení, že neskutečné je skutečné, se v důsledku opakujících se představ hluboce 

zakoření. 

Můžete se přemísťovat z jednoho éterického těla do druhého, aniž byste toto mylné 

přesvědčení zničili podobně, jako na sebe bere někdo ve snu jednu formu za druhou, bez toho, 

aby opustil tu předchozí. Forma mudrce je vskutku neviditelná, éterická (nehmotná), třebaže 

se zdá být viditelná v očích nevědomého diváka. A je to právě tento divák, kdo si vzhledem k 

své nevědomosti myslí a říká: "Tento mudrc zemřel." Neboť vězte - kde je tělo?, kdo 

existuje?, a co umírá? To, co je – je (zůstane), jen klam zmizí! “ 

 

Ráma se zeptal: 
„Svatý muži, stalo se tedy pak fyzické tělo jogína éterickým tělem? “ 

 

Vasištha odvětil: 
„Kolikrát jsem ti to Rámo vysvětil, přesto to dosud nechápeš! Éterické (nehmotné) tělo 

samotné existuje. Jenže kvůli dlouhodobě působící představivosti se jeví být spojeno s 

fyzickým tělem. Podobně jako má nevědomý člověk (který si myslí, že byl fyzickým tělem a 

pak umřel a jeho tělo bylo pochováno) jemné tělo, tak jogín jsouce osvícený během života má 

éterické (nehmotné) tělo. 



Fyzické tělo je pouze výtvor představivosti nevědomé osoby a není tudíž skutečné. Není tu 

rozdíl mezi tělem a nevědomostí. Myslet si, že jsou dvěma, je ve skutečnosti samsárou 

(opakující se klam). 

 

Vasištha pokračoval: 
Mezitím Sarasátí zadržela džívu Vidúrathy, a nedovolila mu vstoupit do těla krále Padmy.“ 

 

Osvícená Líla se zeptala Sarasvátí: 
„Ó Bohyně, kolik času uplynulo od chvíle, kdy jsem začala meditovat (kontemplovat)?“ 

 

Sarasvátí odvětila: 
„Drahá, je to přesně měsíc od doby, kdy jsi vstoupila do kontemplace. Během prvních 

patnácti dní se tvé tělo kvůli teplu, způsobeném cvičením pranajámy, začalo vypařovat. 

Potom vyschlo jako uschlý list a odpadlo, až nakonec ztuhlo a vychladlo. Stalo se zcela tuhé a 

studené. Ministři si mysleli, že jsi zemřela ze své vlastní vůle a tělo pohřbili. Nyní ses zde 

objevila kvůli vlastnímu přání ve svém éterickém (nehmotném) těle. Nejsou v tobě již žádné 

vzpomínky na minulý život a ani latentní tendence přinesené z předchozího vtělení. Neboť 

když je inteligence pevně přesvědčena o své nehmotné (éterické) přirozenosti, tělo je pak 

zapomenuto, podobně jako když zapomenete v mládí na to, jak jste žili jako plod (v matčině 

děloze). Nyní to je třicátý první den od doby, kdy jsi vstoupila do kontemplace, a jsi právě 

zde. Přistup a dovol nám ukázat se této další Líle. Když je druhá Líla spatřila před sebou, 

padla jim k nohám a začala je uctívat. 

 

Sarasvátí se jí zeptala: 
Řekni nám, jak ses sem dostala.“ 

 

Druhá Líla odvětila: 
„Když jsem ztratila vědomí v paláci Vidúrathy, vůbec nic jsem po určitou dobu nevěděla. 

Potom jsem náhle uviděla, jak mé jemné tělo stoupalo k nebi a bylo posazeno do vzdušného 

vozu, který mne přivedl sem. Zde jsem spatřila, jak Vidúratha leží a spí zahrnut spousta květy. 

Pomyslela jsem si, že byl vyčerpán z boje a ulehl, a tak jsem ho nerušila a začala ho ovívat. 

Sarasvátí poté ihned dovolila džívovi Vidúrathy vstoupit do těla (krále Padmy). Král se 

okamžitě probudil jako kdyby z dřímoty. Dvě Líly se mu poklonily.“ 

 

Král se zeptal osvícené Líly: 
„Kdo jsi, kdo je ona, a odkud přišla?“ 

  

Osvícená Líla odvětila: 

„Pane, já jsem tvoje žena z tvého předchozího vtělení a zároveň tvá stálá společnice, podobně 

jako jsou navždy spjata slova a jejich významy. Tato Líla je tvá další žena; ona je mým 

vlastním odrazem, vytvořená mnou pro tvé potěšení. A žena, která sedí na zlatém trůnu tam v 

dáli, je samotná bohyně Sarasvátí. Máme velké štěstí, že je zde přítomná.“ Když to král 

uslyšel, posadil se a pozdravil Sarasvátí, která mu udělila dlouhý život, bohatství a osvícení. 

 

Vasištha pokračoval: 

„Poté, kdy ho Sarasvátí takto obdarovala, ihned zmizela. Král a královna se láskyplně objali. 

Královské služebnictvo, které zde mělo stráž, se probralo a mělo z králova oživění velkou 

radost. 

V celém státě propuklo veselí. Lidé všude kolem podrobně vyprávěli, jak se královna Líla 

vrátila z jiného světa s další Lílou jako darem pro krále. Král si od osvícené Líly vyslechl vše 



o tom, co se odehrálo během předchozího měsíce. Dál tedy vládnul a užíval si darů, které se 

mu nabízeli ze všech tří světů prostřednictvím laskavé milosti od Sarasvátí, a které 

nepochybně získal díky svému vlastnímu úsilí. 

To je příběh o Líle, Rámo, který jsem ti do detailu převyprávěl. Přemítáním nad tímto 

příběhem dojde k odstranění i toho nejnepatrnějšího přesvědčení o pravosti toho všeho, co je 

vnímatelné, z tvé mysli. Jestliže pouze to, co je skutečné, může být odstraněno, jak může 

někdo odstranit to, co je neskutečné? Není zde nic, co má být odstraněno, protože vše, co se 

objeví v tvých očích (jako je země, hory apod.) není nic než nekonečné vědomí; a pokud bylo 

něco vytvořeno, tak i to se přihodilo díky nekonečnému vědomí, uvnitř něho samotného. Vše 

je takové, jaké to je; nic nebylo nikdy vytvořeno. Můžete říci, že to, co se projeví, je výtvor 

iluze (máji), ale nezapomeňte, že mája samotná je neskutečná!“ 

 

Ráma řekl: 

„Pane, jak impozantní vizi nejzazší pravdy jsi mi udělil! Avšak stále ve mně dřímá 

neukojitelný hlad po nektaru tvých osvícených slov. Prosím, vysvětli mi záhadu času: v 

příběhu o Líle byl někdy celý život prožit v osmi dnech, jindy během jednoho měsíce. Jsem 

zmaten. Existují snad v jiných světech odlišné časové míry?“   

Vasištha odvětil: 

„Ó Rámo, to, na co člověk myslí ve své inteligenci, to pak zakouší. I nektar je zakoušen jako 

jed tím, kdo si ho představuje jako jed. Přátelé se stanou nepřátelé a nepřátelé se stávají 

přátelé v závislosti na jejich vnitřním postoji. Lidé zakouší daný objekt výhradně podle svého 

vnitřního pocitu. Pro člověka trpícího v mukách se noc zdá být nekonečná, kdežto noc oslav 

proběhne jako okamžik. Ve snu se okamžik neliší od epochy. Celé životní období Manua je 

hodina a půl života Brahmy; a Brahmův život je dnem Višnua. Život Višnua je dnem Šivy. 

Ale pro světce, jehož vědomí překonalo veškerá omezení, neexistuje den ani noc. 

Vasištha pokračoval: 
Mudrc ví, že je to jeho vlastní způsob myšlení, který přemění sladké věci v hořké a naopak, 

přítele v nepřítele a naopak. Stejně tak změnou úhlu pohledu a vytrvalou praxí může adept 

vyvinout chuť ke studiu písma a potřebu opakovat mantru, apod.; tedy to, co ho dříve 

nezajímalo, ho začne zajímat. Je to proto, že tyto kvality nejsou objekty, nýbrž obsah 

vlastního myšlení; stejně jako člověk trpící mořskou nemocí vidí svět, jak se otáčí kolem 

něho, nevědomý jedinec si myslí, že tyto kvality spočívají v objektech. Opilec vidí prázdný 

prostor tam, kde stojí zeď, a neexistující strašidlo zase dožene pomatence k smrti. 

Tento svět není nic než pouhá vibrace vědomí v prostoru. Zdá se existovat stejně, jako se v 

očích nevědomého objeví strašidlo. To vše je jen iluze (mája); neboť zde není žádný rozdíl 

mezi nekonečným vědomím a projevenou existencí ve vesmíru. Je to jako úžasný sen během 

bdění. 

Ó Rámo, na podzim stromy shazují listí; na jaře ty samé stromy vyhání šlahouny s novými 

listy, jež zde byly bezpochyby latentně obsaženy. Stejně tak tento výtvor (stvořený svět) 

existuje po celou dobu uvnitř absolutního vědomí. Není viděn; stejně jako tekutina, jež 

existuje ve zlatu, není očividná. Pokud stvořitel jedné epochy získá osvobození a stvořitel v 

další epoše vyprojektuje nový vesmír ze své paměti, pak i tato paměť není nic než nekonečné 

vědomí. “ 

Ráma se zeptal: 
„Pane, jak to, že král a další lidé zakoušeli stejnou objektivní realitu?“ 



Vasištha odpověděl: 

„Je to proto, že inteligence všech džívů je založena na jednom nekonečném vědomí. Lidé si 

také mysleli, že on byl jejich králem. Myšlenkové vibrace jsou nekonečnému vědomí vlastní a 

nejsou ničím podněcovány. Stejně jako je diamantu vlastní přirozený třpyt, tak králova 

inteligence se domnívá "Já jsem král Vidúratha", a každý člověk ve světě má za to, že je tou a 

tou formou. Pokud se však inteligence adepta upevní v přesvědčení o této pravdě (že je 

nekonečné vědomí), dosáhne nejvyššího stavu osvobození. To však závisí na intenzitě 

vynaloženého úsilí. Člověk je odváděn protichůdnými směry, jednou k přijetí skutečnosti 

světa, a pak k realizaci Brahman (Absolutna). Nakonec vítězí to, o co usiluje s větší 

náruživostí! Jakmile překoná nevědomost, klamná vize neskutečného bude navždy 

odstraněna.“ 

Ráma se zeptal: 
„Světče, prosím zopakuj mi stručně, jak prvně vzniká klam v podobě představ ´já´ a ´svět´, 

aniž by mu byl dán nějaký podnět.“ 

Vasištha odvětil: 

„Stejně jako je vše stejnoměrně vnitřně prostoupeno inteligencí, tak tu pokaždé existuje jen 

nestvořený princip, Já všeho. Používáme vyjádření typu ´všechny věci´. Toto je pouze 

řečnický obrat, protože tu neexistuje nic kromě nekonečného vědomí neboli Brahman. Stejně 

jako není rozdíl mezi vlnami a vodou, nijak se od sebe neliší ani vesmír a nekonečné vědomí. 

Platí však, že nekonečné vědomí samotné je vesmír; jenže vesmír jako takový není nekonečné 

vědomí, stejně jako je náramek vyroben ze zlata, ale zlato není vyrobené z náramku. Podobně 

jako máme za to, že člověk a jeho končetiny tvoří jeden celek, o přítomnosti nekonečného 

vědomí se zmiňujeme jako by se jednalo o přítomnost všech bytostí s tím, že to neznamená, 

že by v tom byl nějaký rozdíl. 

Tomuto nekonečnému vědomí je vlastní jeho nerozpoznání nekonečné přirozenosti, která se 

zdánlivě projevuje jako ´já´ a ´svět´. Stejně jako je v kusu mramoru (potenciálně) obsažena 

´nějaká´ socha, třebaže z něho nebyla (dosud) vytesána, tak tato představa ´já´ a ´svět´ 

existuje v nekonečném vědomí. Zrovna jako jsou v klidném moři vlny ve svém potenciálním 

stavu, tak svět existuje ve svém potenciálním stavu v nekonečném vědomí jako jeho výtvor. 

Slovo ´výtvor´ nemá žádný další vedlejší význam. V nejvyšším bytí neboli nekonečném 

vědomí nikdy nic nevznikne; a nekonečné vědomí není do tvoření (světa) nijak zapleteno. 

Svět a nekonečné vědomí nejsou vzájemně odděleny. 

Toto nekonečné vědomí jakoby pohlíží na vlastní inteligenci ve svém srdci, ačkoli se od ní 

nijak neliší, stejně jako se neliší vítr od svého pohybu. Ve vědomí vyvstane ve chvíli, kdy 

dojde k neskutečnému (umělému) dělení, představa prostoru, který se právě díky síle vědomí 

objeví jakožto element prostoru či éteru. To samo později uvěří tomu, že je vzduchem a 

potom ohněm. Z této představy vyvstane zdání ohně a světla. Toto zdání dále přijme 

představu vody se svou neodmyslitelnou schopností chuti a to samotné věří tomu, že je zemí s 

vlastní schopností čichu, a též svou charakteristickou vlastností pevnosti. Tímto způsobem se 

projeví elementy vody a země. 

Vasištha pokračoval: 
Ve stejnou dobu si to samé nekonečné vědomí v sobě podrží představu jednotky času 

rovnající se jedné milióntině mžiku oka; životní cyklus jednoho vesmírného vzniku pak 

dohromady tvoří čtyři věky (Kali juga, Satja juga, Treta juga, Dvapara juga). Nekonečné 

vědomí se do vesmírné tvorby nezapojuje, neboť v sobě nemá vznik a zánik (procesy nutné k 

časovému měření), a je tudíž zbavené počátku, prostředku a konce. 

Toto nekonečné vědomí samotné je skutečnost, jež je neustále bdící a osvícená; a s výtvorem 



(světem) je to to samé, takže nekonečné vědomí samotné je rovněž neosvícené zdání (projev) 

tohoto světa a i po jeho vzniku je to vždy stejné. Je to navždy stejné. Když někdo realizuje 

samotným Já v Já to, že vědomí je absolutní Brahman, potom chápe, že vše je Brahman – jako 

když ví, že jedna a tatáž energie přebývá ve všech jeho končetinách. 

Lze říci, že toto zdání (projev) světa je skutečné pouze pokud jde o projev vědomí, a díky 

přímé zkušenosti; a je neskutečné, je-li pochopeno myslí a smyslovými orgány. Vítr je 

vnímán jako skutečný díky svému pohybu, a zdá se být neexistující, když tu žádný pohyb 

není. Stejně tak zdání (projev) světa lze pokládat jak za skutečné, tak neskutečné. Toto 

klamné zdání třech světů se ve skutečnosti neliší od absolutního Brahman. 

Stvoření (svět) existuje v Brahman stejně jako výhonek (klíček) existuje v semenu, tekutost 

ve vodě, sladkost v mléce a pikantnost v paprice; ale v nevědomosti se zdá být odlišné od 

nezávislosti Brahman. Není tu žádná příčina existence světa jakožto ryzího odrazu v 

absolutním Brahman. Když tu je představa světa, svět se zdá existovat, a když tu je díky 

vlastní praxi pochopení ne-vzniku (ne-stvoření), pak tu žádný svět není. 

Nic nebylo nikde nikdy stvořeno; a nic nikdy také nezanikne. Absolutní Brahman je vše. Je to 

nejhlubší klid. Je nezrozené a neustálé. Je ryzím vědomím. Světy uvnitř světů se objevují v 

každém atomu. Co lze označit za jejich příčinu a jak vznikají?! 

Jakmile se adept zbaví představ ´já´ a ´svět´, je osvobozený. Představa ´já jsem toto´ je zde 

výhradní svázaností. Ti, kdo znají nekonečné vědomí jako bezejmenný, bezforemný podklad 

vesmíru, získají vítězství nad samsárou (opakující se historií).“ 

Ráma se zeptal: 
„Je jasné, ó světče, že Brahman jediné existuje! Avšak proč zde ve světě potom ještě existují 

tito světci a moudré bytosti? Jako kdyby to bylo nařízení boha – a co je vlastně bůh?“ 

 

Vasištha odvětil: 

„Rámo, existuje tu síla energie nekonečného vědomí, která je (obsažena) v pohybu veškerého 

času. Ta samotná je skutečností všech nevyhnutelných budoucích událostí, neboť prolíná 

všemi epochami v čase. To, jak je přirozenost každého objektu ve vesmíru ustanovena, je 

právě díky této síle. Tato síla (čit šakti) je také známá jako Mahásttá (velká existence), 

Maháčiti (velká inteligence), Mahášakti (velká síla), Mahádršti (velká vize), Mahákrija (velké 

konání), Mahadbhavá (velká příhoda), Maháspandá (velká vibrace). Je to tato síla, která 

obdaří každou věc svou charakteristickou kvalitou. Ale tato síla se neliší od absolutního 

Brahman a ani není samostatně existující, nezávislá na Brahman. Je natolik skutečná, jako je 

skutečná změť na obloze. Světci vytváří verbální rozdíl mezi Brahman a silou a prohlašují, že 

stvoření (svět) je práce této síly. 

Rozdíl je verbální, podobně jako když mluvíte o těle (jako o celku) a jeho částech. Nekonečné 

vědomí si uvědomuje vlastní sílu, stejně jako si uvědomujete končetiny svého těla. Takové 

uvědomění je známé jako ´nijati´ (síla absolutna, která určuje chod přírody). Je také známá 

jako ´daiva´ neboli boží uspořádání. 

Prostřednictvím ´nijati´ je určeno i tvé kladení těchto otázek. A to, že bys měl jednat na 

základě mého učení, je také nařízeno touto silou (nijati). Jestliže někdo řekne: "Boží vůle mne 

udržuje (sytí)" a přitom zůstává zahálčivý, pak i to je práce ´nijati´, jež nemůže být ponechána 

stranou ani bohy jako je Rudra. Avšak moudří adepti by kvůli tomu neměli přestat s vlastní 

praxí, protože ´nijati´ funguje pouze jako vaše úsilí a také skrze toto úsilí. Tato síla ´nijati´ má 

dva aspekty: lidský a nadlidský. Lidský aspekt lze spatřit tam, kde vlastní úsilí nese plody, a 

nadlidský tam, kde plody nenese. 

Pokud někdo bude stále zahálet, spoléhaje se na sílu ´nijati´, která podle něho vykoná pro 

něho vše potřebné, brzy zjistí, že se jeho život krátí, neboť život značí činnost. Může zastavit 

dech a získat osvobození vstoupením do nejvyššího (nejhlubšího) stavu vědomí, ale potom se 



jedná o největší vlastní snahu, jaká je! 

Nekonečné vědomí samo se jeví jako to a to na jednom místě a jako něco jiného na místě 

dalším. Není žádný rozdíl mezi tímto vědomím a jeho silou, protože tu není rozdíl mezi vlnou 

a vodou, končetinami a tělem. Takový rozdíl zakouší pouze nevědomá bytost.“ 

Ráma se zeptal: 
„Je-li jedinou skutečností nekonečné vědomí se svou vlastní kinetickou silou, jak potom může 

džíva získat dojem (o své) skutečnosti v jednotě, jež vylučuje něco druhého?“ 

Vasištha odvětil: 

„Jen v mysli nevědomého vyvstane tento děsivý strašák zvaný džíva jako odraz či zdání 

skutečnosti. Nikdo a dokonce ani mudrc či světec nedokáže jednoznačně říci, co to je: protože 

džíva nemá žádné známky své podstaty (přirozenosti). 

V zrcadle nekonečného vědomí lze spatřit nespočet odrazů, které utváří zdání světa. To jsou 

džívové. Džíva je jako nepatrné rozčeření na hladině oceánu Brahman; nebo jako pohyb 

plamene svíčky v naprostém bezvětří. Když dojde kvůli tomuto nepatrnému nepokoji k 

zastření nekonečnosti nekonečného vědomí, objeví se (zdánlivě) omezenost vědomí. Tato 

omezenost rovněž neodmyslitelně patří nekonečnému vědomí a je známá jako džíva. 

Stejně jako když jiskra z plamene přijde do kontaktu s hořlavým materiálem, jenž vzplane a 

utvoří samostatný plamen, tak i tato omezenost vědomí, je-li živena latentními sklony a 

vzpomínkami, se stěsná do egoismu neboli pocitu ´jáství´. Tento pocit ´jáství´ není pevnou 

skutečností, ale džíva ho chápe jako skutečnost (pravdu), podobně jako vnímá a považuje za 

skutečnou modrou barvu nebe. Jakmile se ego začne zaobírat vlastními představami, přivodí 

základ mysli a koncept samostatného a nezávislého džívy. Spolu s tím vzniká mája čili 

kosmická iluze a povaha vesmíru. 

Inteligence, která se věnuje těmto představám, stvoří základní elementy, jako jsou země, 

voda, oheň, vzduch a prostor. Ta samá inteligence se stane jiskrou světla poté, kdy se spojí s 

těmito elementy, i když to je popravdě řečeno kosmické světlo. Poté se stlačí do nespočtu 

forem – někde se stane stromem, jinde zvířetem (jako např. ptákem), někde fiktivním 

stvořením (jako např. příšerou), jinde zase polobohem, apod. Stvořitel Brahma je prvním z 

těchto modifikací a ten vytváří pomocí myšlenky a vůle další. Tudíž vibrace ve vědomí 

samotném je džíva, karma, bůh; a vše ostatní následuje. 

Stvoření (mysli) je rozrušením ve vědomí. A svět existuje v mysli! Zdá se existovat kvůli 

nedokonalé vizi, nedokonalému poznání. Není to ve skutečnosti nic než dlouhý sen. Pokud je 

toto pochopeno, pak veškerá dvojnost skončí. A Brahman, džíva, mysl, iluze, konatel, činnost, 

a svět – to vše bude vnímáno shodně s jedním ne-dvojným nekonečným vědomím. 

Vasištha pokračoval: 

Rámo, jedno (samojediné nekonečné vědomí) se nikdy nestane mnohými (různými) objekty. 

Jakmile se zapálí jedna svíčka od druhé, až jich nakonec hoří mnoho, uvědom si, že to je 

jeden a tentýž plamen, který hoří ve všech svících. Stejně tak samojediné Brahman se jeví 

jako mnohé objekty. Veškerého utrpení se zbavíš, budeš-li rozjímat nad neskutečností této 

rozdílnosti. 

Džíva není nic než omezenost vědomí (podobně jako v případě vydláždění celého světa kůží 

při nošení kožených bot); jakmile omezení zmizí, je tu volnost a klid. Co je tento svět? Nic 

než zdání, podobně jako lodyžka rostliny není nic než lístky (z lodyžky vyrůstají lístky). 

Stejně jako po nadměrném požití likéru můžete vidět všelijaké přeludy na čiré obloze, kvůli 

mysli spatřujete rozdílnost v jednotě. Podobně jako když opilec vidí pohybovat se strom, 

nevědomci vidí pohyb ve světě. 



Když mysl vnímá dvojnost, pak tu je jak dvojnost, tak její protějšek, což je jednota (ne-

dvojnost). Jakmile mysl upustí od vnímání dvojnosti, není tu ani dvojnost, ani jednota. 

Jakmile jste pevně usazeni v jedinosti nekonečného vědomí, ať už spočíváte v klidu či se 

aktivně věnujete práci, potom jste pokládáni za toho, kdo je spokojen sám se sebou. Je-li 

někdo takto usazen v nejvyšším stavu, pak se to také označuje jako ´ne-já´ (nedefinovatelná 

totožnost) či stav poznání prázdnoty či bezforemnosti. 

V důsledku rozrušenosti mysli se zdá, že se Vědomí stává objektem poznání! Potom v mysli 

vyvstávají všelijaké falešné představy typu "Já jsem narozen", apod. Takovéto poznání se 

neliší od mysli. Z toho důvodu je známé jako nevědomost či klam. 

K zbavení se choroby ve formě této samsáry či zdání světa nepomůže kromě moudrosti či 

sebe-poznání žádný jiný prostředek. Poznání samotné je lék na chybné vnímání hada v 

provaze. Je-li zde toto poznání, pak v mysli nevyvstává žádná touha po smyslovém potěšení, 

jež by ještě zhoršila nevědomost. Tudíž jestliže tu vyvstane žádostivost, nevyplňte ji! Je v tom 

nějaká nesnáz? 

Když se mysl zaobírá pohledy na objekty, vzniká v ní rozrušení či pohyb; a když tu žádné 

objekty či ideje nejsou, není tu ani žádný pohyb myšlenky v mysli. Když tu je pohyb, svět se 

zdá existovat; pokud tu není žádný pohyb, svět se přestane objevovat. Pohyb samotné 

myšlenky se nazývá džíva, příčina a činnost. To je semeno pro vynořování světa. Poté 

následuje objevení těla. 

Vasištha pokračoval: 

Kvůli různým příčinám tu je tento pohyb myšlenky; někdo se z toho dokáže osvobodit v 

jednom životě, a jiný k tomu potřebuje tisíce zrození. Když tu je pohyb myšlenky, člověk 

přestane vidět pravdu; a pak je zde pocit ´já jsem´, ´to je moje´, apod. 

Vynoření světa je bdělým stavem vědomí; egoismus je stavem snění; mysl je stavem 

hlubokého spánku; ryzí vědomí je čtvrtý stav čili nepopiratelná pravda. Za tímto čtvrtým 

stavem se nachází absolutní ryzost vědomí. Ten, kdo je zde ustálen, je mimo dosah utrpení. 

Příčinou vynoření světa (zdání světa) je absolutní Brahman. Stejným způsobem je prostor 

příčinou růstu stromu (prostor nepřekáží jeho růstu, to znamená, že ho podporuje či přivodí). 

Ve skutečnosti Brahman není aktivně příčinný činitel a k tomu lze dojít pomocí dotazování. 

Když vykopete jámu, v zemi je prázdný prostor, stejně tak když provádíte sebe-dotazování, 

naleznete pravdu, že toto vše není nic než nekonečné vědomí.“ 

Ráma se zeptal:  
„Prosím pověz mi, jak to, že se tento svět stal tak rozsáhlý.“ 

Vasištha pokračoval: 

„Vibrace v nekonečném vědomí se neliší od tohoto vědomí samotného. Z této vibrace se 

projeví džíva, a podobným způsobem se z džívy projeví mysl, díky tomu, že džíva přemýšlí. 

Mysl samotná bere v úvahu představy pěti elementů a přemění se do těchto elementů. Vše, na 

co mysl myslí, to samotné vidí. Poté džíva získá jeden smyslový orgán za druhým – jazyk, 

oči, uši, nos, smysl doteku. Neexistuje tu žádné příčinné spojení mezi myslí a smysly, ale je tu 

současný náhodný výskyt myšlenky a projevu smyslových orgánů – podobně jako když vrána 

přilétne na větev palmy a v ten okamžik náhodně spadne z tohoto stromu plod, a tak se zdá, že 

vrána plod uvolnila! Takto vznikl první džíva ve světě.“ 

Ráma se zeptal:  
„Světče, pokud nevědomost ve skutečnosti neexistuje, proč se potom máme zatěžovat 

osvobozením či sebe-dotazováním?“ 



Vasištha odvětil:  

„Rámo, tato myšlenka by měla vyvstat v pravý okamžik, ne však nyní! Květy rozkvetou a 

plody upadnou v patřičnou dobu. 

Dživa ze sebe vydá zvuk Óm a na základě čiré víry vytvoří rozmanité objekty. Stejně jako 

stvořitel Brahmna byl přiměn k životu, tak i červ je přiveden k životu: protože červ je chycen 

v nečistotě, jeho činnost je bezvýznamná. Odlišnost je však iluzorní. Ve skutečnosti tu není 

žádné stvoření (svět) a z toho důvodu ani žádná rozdílnost.“ 

 zde končí příběh o Líle 
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