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Dašaka I

Chvály
॥ दशक पहिला : सत्वननाम॥ १॥

|| daśaka pahilā : stavananāma || 1 ||

Praises

�





1.1 Začátek knihy

समास पहिला : गरं्थारंभलण
samāsa pahilā : graṁthāraṁbhalakṣaṇa
Beginning of the Book

Note: In this first of two hundred chapters we are
introduced to this notion of knowledge or the ‘speech’
and that Reality

Poznámka: V této první ze dvou set kapitol jsme uve-
deni do pojmu poznání neboli „řeči“ a Skutečnosti.

3



Dašaka I – Chvály
[X\

|| Šrí Rám ||

1. शर्ोत े पसुती कोण गरं्थ। काय बोलिल जी यथे।
शर्वण केलियान पर्ापत्। काय आह॥े १॥
śrote pusatī koṇa graṁtha | kāya bolileṁ jī yetha |
śravaṇa keliyāneṁ prāpta | kāya āhe || 1 ||

The *listener asked, “What is this scripture and
what is this ‘speech’? And when one listens to
this ‘speech’, what is acquired?” *(A good lis-
tener is the one who forgets everything and un-
derstands this ever present ‘speech’ or ‘I am’
thought.1 Without this knowledge ‘I am’ as its
base, the world of words and concepts could
not appear. When one forgets everything that
one has learned up until now then, this ‘I am’
will become apparent. The scripture is within

1siddharameshwar maharaj- She is also known as mula
maya or prakruti or sharada and she has arisen upon that
Supreme Self, our own pure form or swarup. She is this uns-
poken word ‘I am’ that is present within the breath of every
creature. Her nature is to simply effortlessly know and this
inspiration ‘I am’ is the expression of that ‘Inexpressible.’
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1.1 Začátek knihy
[X\

the realm of words and just like the words of
the Master, they can only point to the Truth:
maharaj- The Master can only point you in the
direction of Reality, He can take you to the door
but you have to enter and He will be there wai-
ting: maharaj- the scriptures are the wills of the
Masters)

Posluchač* se zeptal: „Co je to za Písmo? Co je
to za řeč? A co může člověk získat poslechem
této „řeči“?“ *(Dobrý posluchač je ten, který
všechno zapomene a porozumí této vždy pří-
tomné „řeči“ neboli myšlence „já jsem“2. Bez
poznání tohoto „já jsem“ jakožto základu se
svět slov a konceptů nemůže projevit. Když člo-
věk zapomene všechno, co se dosud naučil, pak
se toto „já jsem“ stane zjevným. Toto Písmo

2Siddharáméšvar Maharádž řekl: Je také známa jako múla-
mája neboli prakruti neboli šárada a vznikla z tohoto Nejvyš-
šího Já, naší čiré formy neboli svarúpy. Je nevyřčeným slovem
„já jsem“, které je přítomné v dechu každé bytosti. Její přiro-
zeností je prostě a bez úsilí znát; tato inspirace „já jsem“ je
vyjádřením onoho Nevyjádřitelného.
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se nachází uvnitř hájemství slov a stejně jako
slova Mistra může k Pravdě toliko poukazovat.
– Maharádž řekl: Mistr vás může pouze nasmě-
rovat ke Skutečnosti; může vás vzít ke dveřím,
ale vy sami musíte vejít, a on vás za nimi bude
očekávat. – Maharádž řekl: Písma jsou závětí
Mistrů.)

2. गरं्था नाम दासबोध। गुशिषय्ाचंा सवंाद।
यथे बोलिला विशद। भकत्िमारग्॥ २॥
graṁthā nāma dāsabodha | guruśiṣyāṁcā saṁ-
vāda |
yetha bolilā viśada | bhaktimārga || 2 ||

This scripture’s name is dasbodh.3 It is a
dialogue between the *guru/Master and the
shishya/disciple. When this ‘speech’ is clearly
spoken then, you are walking on the path of de-
votion/bhakti (when you forget everything and

3siddharameshwar maharaj- When one becomes a devo-
tee/dasa of the sadguru then there will be a dialogue between
the guru and the disciple/shishya. Such a dialogue brings un-
derstanding/bodha and that is called the das-bodha
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1.1 Začátek knihy
[X\

every thought has been dropped then, this ‘I
am’ thought is there). *(maharaj- ‘you come
here because you think you are ignorant and
you think that I know. And you ask questions
and I answer. But there is no one but you in the
world, so where does the answer come from?’:
So in the light of this understanding, the dialo-
gue that takes place is within you, the Self. The
guru is the Self and the mind is the disciple and
this Self has never fallen into delusion)

Jméno tohoto Písma je Dásbódh4. Je to dia-
log mezi *Mistrem/guru a žákem/šišja. Když
je „řeč“ jasně pronášena, pak kráčíš po stezce
oddanosti/bhakti. (Když všechno zapomenete
a každá myšlenka je rozpuštěna, poté se ob-
jevím myšlenka „já jsem“.) *(Maharádž řekl:
Přicházíte, protože si myslíte, že jste nevědomí

4Siddharaméšvar Maharádž řekl: Když se člověk stane od-
daným/dása sadgurua, započne dialog mezi guruem a žá-
kem/šišja. Takový dialog přináší porozumění/bódha a proto
se nazývá dás-bódha.
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a protože si myslíte, že já vím. A vy se ptáte
a já odpovídám. Ale v tomto světě není nikdo
jiný než vy, takže odkud přichází odpověď? Ve
světle tohoto porozumění se dialog, který zde
probíhá, odehrává ve vás, ve vašem Já. Guru
je Já, mysl je žák a toto Já nikdy neupadlo do
iluze.)

3. नवविधा भकत्ि आणि ान। बोलिल वरैागय्ाच लण।
बधा अधय्ातम् निरोपण। निरोपिल॥ ३॥
navavidhā bhakti āṇi jñāna | bolileṁ vairāgyāceṁ
lakṣaṇa |
bahudhā adhyātma niropaṇa | niropileṁ || 3 ||

This ‘speech, I am’ is the nine forms of devo-
tion and this ‘speech’ is knowledge. This ‘spe-
ech’ is the sign of renunciation/vairagya and the
‘many’ spiritual discourses are made on account
of this ‘speech’ (this ‘I am’ or knowledge is the
support of the many discussions, opinions and
disagreements etc. made in this world).

Tato „řeč“, toto „já jsem“, je devatero podob
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1.1 Začátek knihy
[X\

oddanosti a tato „řeč“ je poznání. Tato „řeč“
je znamením zřeknutí se/vairágja a touto „řečí“
je stvořeno „mnoho“ duchovních rozprav. (Toto
„já jsem“ neboli poznání je příčinou mnoha dis-
kusí, názorů a rozepří v tomto světě.)

4. भकत्िचने योग दवे। निशच्य पावती मानव।
ऐसा आहे अभिपर्ाव। ईय े गरं्थ॥ ४॥
bhakticena yogeṁ deva | niścayeṁ pāvatī mānava
|
aisā āhe abhiprāva | īye graṁthīṁ || 4 ||

Truly through devotion to this ‘speech’, man
meets God. Such is the importance of this
‘speech’ that is within this composition of
words/scripture. (By the reading of this scrip-
ture and contemplation, this ever-present ‘I am’
within the words will be revealed)

Popravdě, skrze oddanost této „řeči“ se člověk
setká s Bohem. Tato „řeč“ je natolik důležitá,
že je jádrem této kompozice slov, tohoto Písma.
(Čtením tohoto Písma a rozjímáním se toto
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vždy přítomné „já jsem“, které je uvnitř slov,
zjeví.)

5. मखुय् भकत्ीचा निशच्यो। शदुध्ानाचा निशच्यो।
आतम्सथ्ितीचा निशच्यो। बोलिला अस॥े ५॥
mukhya bhaktīcā niścayo | śuddhajñānācā niścayo
|
ātmasthitīcā niścayo | bolilā ase || 5 ||

Faith in this ‘speech’ brings supreme devo-
tion/bhakti; faith in this ‘speech’ brings pure
*knowledge. When there is faith in this ‘spe-
ech’ then you will realise that atma. *(maharaj-
‘pure knowledge is no-knowledge’: both igno-
rance and knowledge do not remain)

Víra v tuto „řeč“ přináší nejvyšší odda-
nost/bhakti; víra v tuto „řeč“ přináší čiré *po-
znání. Pokud máš víru v tuto „řeč“, realizu-
ješ átma. *(Maharádž řekl: Čiré poznání je ne-
poznání; nevědomost ani poznání nezůstanou.)

6. शदुध् उपदशेाचा निशच्यो। सायोजय्मकुत्ीचा निशच्यो।
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1.1 Začátek knihy
[X\

मोपर्ापत्ीचा निशच्यो। बोलिला अस॥े ६॥
śuddha upadeśācā niścayo | sāyojyamuktīcā niś-
cayo |
mokṣaprāptīcā niścayo | bolilā ase || 6 ||

When there is faith in this ‘speech’ then, one
can receive pure spiritual instruction and faith
in this ‘I am’ will lead to Final Liberation/say-
ujya mukti. When one has faith in this ‘speech’
then, one is freed of body consciousness.

Pokud je zde víra v tuto „řeč“, potom člo-
věk obdrží čisté duchovní vedení a víra v toto
„já jsem“ jej povede ke Konečnému Osvobo-
zení/sájudžja mukti. Pokud má člověk víru
v tuto „řeč“, poté je osvobozen od vědomí těla.

7. शदुध्सव्पाचा निशच्यो। विदहेसथ्ितीचा निशच्यो।
अलिपत्पणाचा निशच्यो। बोलिला अस॥े ७॥
śuddhasvarūpācā niścayo | videhasthitīcā niścayo
|
aliptapaṇācā niścayo | bolilā ase || 7 ||
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Faith in this ‘speech’ brings that pure swarup,
your own true form; for faith in this ‘speech’ ta-
kes one beyond the eight bodies. When there is
faith in this ‘speech’ then one becomes totally
detached from every created thing (doesn’t take
the touch of the world; it was only my own men-
tal construct of names and forms).

Víra v tuto „řeč“ přináší čistou svarúpu, tvou
vlastní skutečnou podobu; vírou v tuto „řeč“
člověk překoná osm těl. Pokud je zde víra v tuto
„řeč“, potom se člověk stane zcela odděleným
od jakékoli stvořené věci. (Nepociťuje dotek
světa. Byl to pouze můj myšlenkový konstrukt
jmen a forem.)

8. मखुय् दवेाचा निशच्यो। मखुय् भकत्ाचा निशच्यो।
जीवशिवाचा निशच्यो। बोलिला अस॥े ८॥
mukhya devācā niścayo |mukhya bhaktācā niścayo
|
jīvaśivācā niścayo | bolilā ase || 8 ||

Faith is this ‘speech’ makes you the *Supreme
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1.1 Začátek knihy
[X\

God and it faith in this ‘I am’ that makes
you the supreme devotee. Faith in this ‘speech’
turns the jiva into shiva. *(Supreme God is pa-
ramatma)

Víra v tuto „řeč“ tě učiní *Nejvyšším Bohem
a víra v toto „já jsem“ z tebe učiní dokonale od-
daného. Víra v tuto „řeč“ promění džívu v Šivu.
*(Nejvyšší Bůh je paramátma.)

9. मखुय् बर्हम्ाचा निशच्यो। नाना मताचंा निशच्यो।
आपण कोण हा निशच्यो। बोलिला अस॥े ९॥
mukhya brahmācā niścayo | nānā matāṁcā niś-
cayo |
āpaṇa koṇa hā niścayo | bolilā ase || 9 ||

Faith in this ‘speech’ makes one brahman and
yet from this ‘speech’ the ‘many’ concepts and
opinions have come. Still, only on account of
this ‘speech’ can you understand who you truly
are. (If you understand that this world is no-
thing but your mental constructs; that every-
thing has been created by your own thoughts;
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and if you cast out these ‘many’ thoughts from
your mind then, you will perceive this ‘spe-
ech’/‘I am’. Otherwise you will be caught in
the entanglement of ‘many’ concepts and de-
sires and dreams)

Víra v tuto „řeč“ učiní z člověka brahman, přes-
tože z „řeči“ povstalo „mnoho“ konceptů a ná-
zorů. Pouze na základě této „řeči“ můžeš pocho-
pit, kdo doopravdy jsi. (Pokud pochopíš, že celý
svět není nic jiného, než tvůj myšlenkový kon-
strukt; že všechno bylo stvořeno tvými vlast-
ními myšlenkami; a když odhodíš tyto „mnohé“
myšlenky ze své mysli, potom pocítíš tuto „řeč“,
toto „já jsem“. Jinak budeš chycen ve spleti
„mnoha“ konceptů, tužeb a snů.)

10. मखुय् उपासनालण। नाना कवितव्लण।
नाना चातरुय्लण। बोलिल अस॥े १०॥
mukhya upāsanālakṣaṇa | nānā kavitvalakṣaṇa |
nānā cāturyalakṣaṇa | bolileṁ ase || 10 ||

This ‘speech’ is the worship of that Supreme
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God. This ‘speech’ brings these ‘many’ poetic
compositions and this ‘speech’ brings this beau-
tiful poem, ‘I am’. This ‘speech’ is the attention
of the wise and this ‘speech’ brings the ‘many’
attentions (When this attention of ‘I am’ is for-
gotten then, body consciousness automatically
arises, bringing with it many poems, stories etc.
and then one’s attention drifts from one thing
to the next). (siddharameshwar maharaj- maya
is an attention and brahman is attention-less)

Tato „řeč“ je uctíváním Nejvyššího Boha. Tato
„řeč“ přináší „mnoho“ básnických kompozic
a tato „řeč“ přináší i tuto překrásnou báseň „já
jsem“. Tato „řeč“ je pozornost mudrců a tato
„řeč“ přináší „mnoho“ pozorností. (Když je tato
pozornost „já jsem“ zapomenuta, automaticky
vyvstane vědomí těla, přinášejíc s sebou mnoho
básní, příběhů a tak dále; a potom pozornost
člověka pobíhá od jedné věci ke druhé. – Si-
ddharaméšvar Maharádž řekl: Mája je pozor-
ností a brahman je bez pozornosti.)
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11. मायोद ्भवाच लण। पचंभतूाचं े लण।
करत्ा कोण ह लण। बोलिल अस॥े ११॥
māyodbhavāceṁ lakṣaṇa | paṁcabhūtāṁce
lakṣaṇa |
kartā koṇa heṁ lakṣaṇa | bolileṁ ase || 11 ||

This ‘speech’ is the birth of maya; it is the at-
tention that brings the five great elements and
they bring objectivity. Still only on account of
this ‘speech’ can you understand who is truly
the doer and what is that thoughtless swarup.

Tato „řeč“ je zrozením máji; je to pozornost,
která přináší pět velikých elementů a tyto ele-
menty přinášejí objektivitu. Jedině skrze tuto
„řeč“ můžeš pochopit, kdo je skutečným kona-
telem a co je to bezmyšlenkovitá svarúpa.

12. नाना किंत निवारिले। नाना सशंयो छदेिले।
नाना आशकंा फेडिले। नाना पर्शन्॥ १२॥
nānā kiṁta nivārile | nānā saṁśayo chedile |
nānā āśaṁkā pheḍile | nānā praśna || 12 ||
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The ‘many’ doubts are removed and the ‘many’
assumptions are cast away; the ‘many’ fears and
the ‘many’ perplexing affairs are thrown out,
due to this ‘speech’ (forget everything and then
body consciousness and its resultant fears etc.
fade away).

„Mnoho“ pochyb je překonáno a „mnoho“
domněnek je odvrženo, „mnoho“ strachů
a „mnoho“ zneklidňujících záležitostí je odstra-
něno touto „řečí“. (Zapomeň na všechno a vě-
domí těla s jeho zákonitými obavami vyhasne.)

13. ऐस बधा निरोपिल। गरं्थगरभ्ी ज बोलिल।
त अवघचि अनवुादल। न वचे किं कदा॥ १३॥
aiseṁ bahudhā niropileṁ | graṁthagarbhī jeṁ bo-
lileṁ |
teṁ avagheṁci anuvādaleṁ | na vace kiṁ kadā ||
13 ||

There are ‘many’ discourses in this world, but
if you study this scripture then, this ‘speech’
of mula maya will be revealed. However, if
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that Reality becomes the idle repetitions of an
inattentive mind then, how can this ‘speech’
ever be understood? (Even if one can repeat
great sections from the dasbodh, it is of little
use. However if one can understand the meaning
within merely half a verse then, this ‘speech’
that is within this scripture will be revealed)

Je „mnoho“ rozprav v tomto světě, ale studuješ-
li toto Písmo, potom se zjeví tato „řeč“, múla-
mája. Nicméně, stane-li se tato Skutečnost pla-
ným opakováním nepozorné mysli, jak by pak
tato „řeč“ mohla být pochopena? (Dokonce
i když člověk opakuje dlouhé úseky z Dásbódhu,
je z toho pramalý užitek. Nicméně pokud člověk
pochopí byť jen polovinu jediného verše, potom
se mu tato „řeč“, ukrytá uvnitř tohoto Písma,
zjeví.)

14. तथापि अवघा दासबोध। दशक फोडून केला विशद।

जे ज े दशकचा अनवुाद। त े त े दशक बोलिला॥ १४॥
tathāpi avaghā dāsabodha | daśaka phoḍūna kelā
viśada |
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[X\

je je daśakīṁcā anuvāda | te te daśakīṁ bolilā || 14
||

There are the ‘many’ thoughts created by a rest-
less mind and there is this dasbodh. If you break
open these words and enter within this scrip-
ture then, the secret it holds will be revealed.
Understand that, even when there is the idle
repetition of these chapters still, this ‘speech’
is always there (This ‘speech’ is the support of
the mind but this ‘speech’ cannot be heard due
to all the noise).

Je tu „mnoho“ myšlenek stvořených nepokoj-
nou myslí – a je tu Dásbódh. Pokud prolomíš
slova a vstoupíš do nitra Písma, pak tajemství,
jež ukrývá, budou zjevena. Pochop, že pokud je
zde plané opakování těchto kapitol, přece „řeč“
zůstává stále přítomná. (Tato „řeč“ je příčinou
mysli, ale nemůže být zaslechnuta kvůli všemu
jejímu hluku.)

15. नाना गरं्थाचंय्ा समती। उपनिषद वदेातं श्ती।
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आणि मखुय् आतम्पर्चीती। शासत्र्सहित॥ १५॥
nānā graṁthāṁcyā samatī | upaniṣadeṁ vedāṁta
śrutī |
āṇi mukhya ātmapracītī | śāstreṁsahita || 15 ||

And it is the consensus of the ‘many’ scrip-
tures, the upanishads, vedanta, vedas and the
shasthras that, that Supreme God is within this
‘speech, I am’ (The base of this ‘I am’ under-
standing is that Inexpressible Reality).

A „mnohá“ písma, upanišády, védanta, védy
a šástry, se shodují, že Nejvyšší Bůh je v nitru
této „řeči“, tohoto „já jsem“. (Podstatou tohoto
„já jsem“ je Nevýslovná Skutečnost.)

16. नाना समतीअनव्य।े मह्णौनी मिथय्ा मह्णतां न य।े
तथापि ह अनभुवासि य।े पर्तय् आता॥ं १६॥
nānā samatīanvaye | mhaṇaunī mithyā mhaṇatāṁ
na ye |
tathāpi heṁ anubhavāsi ye | pratyakṣa ātāṁ || 16
||
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These ‘many’ scriptures are all in agreement;
God is within this ‘I am’ experience. How can
you say that they are wrong? That nirgun God
became this sagun experience and then He be-
gan to experience this world through the sense
organs (It is that Supreme God who has Him-
self become the jiva who denies Him. But one
should not deny Him just because He cannot
be seen by the eyes. And even this ‘I am’ ex-
perience is beyond the realm of one who takes
himself to be a body and believes in only that
which he knows through his senses).

Tato „mnohá“ písma se všechna shodují: Bůh
je v nitru zkušenosti „já jsem“. Jak byste mohli
tvrdit, že se mýlí? Bůh bez vlastností/nirgun
se stal touto zkušeností s vlastnostmi/sagun
a poté začal zakoušet tento svět skrze smyslové
orgány. (Je to tak, že Nejvyšší Bůh se učinil
džívou, který Ho popírá. Ale člověk Ho nemůže
popírat jenom proto, že Ho nevidí očima. Tato
zkušenost „já jsem“ je mimo oblast toho, kdo
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se považuje za tělo a věří jenom tomu, co vnímá
svými smysly.)

17. मतस्र यासी मिथय्ा मह्णती। तरी अवघचेि गरं्थ उछदेती।
नाना गरं्थाचंय्ा समती। भगवद ्वाकय्॥ १७॥
matsareṁ yāsī mithyā mhaṇatī | tarī avagheci gra-
ṁtha uchedatī |
nānā graṁthāṁcyā samatī | bhagavadvākyeṁ ||
17 ||

The one who says out of envy, “This ‘speech’ is
not true”, sees only the ‘many’ things created
by his own concepts. To him, the scriptures are
utterly useless. He can deny this ‘I am’, however
it is the consensus of the ‘many’ scriptures that
this ‘word’ of God is true (The scriptures tell
him, ‘You are He’ and he says, ‘There is no He’.
Of what worth is his denial? He takes himself to
be a small body and how can his ever wandering
mind know that God and His power to create
through this ‘I am’ or ‘word’)

Ten, kdo ze závisti říká: „Tato „řeč“ není
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skutečná“, vidí pouze „mnoho“ věcí, stvoře-
ných jeho vlastními koncepty. Pro něj je toto
Písmo naprosto zbytečné. Může popírat toto
„já jsem“, ovšem „mnohá“ písma se shodují,
že toto Boží „slovo“ je pravda. (Písmo mu říká
„Ty jsi On“ – a on říká „On není“. Jakou hod-
notu má jeho popírání? Jak by mohla jeho
věčně bloudící mysl znát tohoto Boha a Jeho
schopnost tvořit skrze toto „já jsem“ neboli
„slovo“?)

18. शिवगीता रामगीता। गुगीता गरभ्गीता।
उतत्रगीता अवधतूगीता। वदे आणी वदेातं॥ १८॥
śivagītā rāmagītā | gurugītā garbhagītā |
uttaragītā avadhūtagītā | veda āṇī vedāṁta || 18
||

There are various ancient scriptures by the
one name, gita. They are called the shiv-gita,
ram-gita, guru-gita, garbha-gita, uttar-gita and
avadhoot-gita. And there is also the vedas and
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vedanta.5

Existují rozličná starodávná písma, známá pod
jedním jménem – gíta. Nazývá se tak šiv-
gíta, rám-gíta, guru-gíta, garbha-gíta, uttar-gíta
a avadhúta-gíta. A jsou tu také védy a védánta
6.

19. भगवद ्गीता बर्हम्गीता। हंसगीता पाणड्वगीता।
गणशेगीता यमेगीता। उपनिषद भागवत॥ १९॥
bhagavadgītā brahmagītā | haṁsagītā pāṇḍavagītā
|
gaṇeśagītā yemagītā | upaniṣadeṁ bhāgavata || 19

5There are various forms of scriptures, for example: the ve-
das and shruti and other spiritual texts called smruti. maharaj-
veda means it is known, shruti means it is heard and smruti
means it is remembered. But He cannot be that which is
known, heard or recollected. . . vedanta means the end of the
veda, the end of knowing)

6Je tu mnoho různých písem, například védy a šruti a jiné
duchovní texty, zvané smruti. – Maharádž řekl: Véda znamená
vědění, šruti znamená slyšení a smruti znamená pamatování.
Ale On nemůže být znán, slyšen či připomínán.Védánta zna-
mená konec véd, konec vědění.
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||

There is the bhagwad-gita, brahma-gita, hansa-
gita, pandava-gita, ganesh-gita, yama-gita, upa-
nishads and the bhagawat.

Je tu bhagavad-gíta, brahma-gíta, hansa-gíta,
pandava-gíta, ganéš-gíta, jama-gíta, upanišady
a bhágavat.

20. इतय्ादिक नाना गरं्थ। समतीस बोलिले यथे।
भगवद ्वाकय् े यथेारथ्। निशच्यस॥ २०॥
ityādika nānā graṁtha | samatīsa bolile yetha |
bhagavadvākye yethārtha | niścayeṁsīṁ || 20 ||

These are some of the ‘many’ scriptures and
they are all in agreement that there is this ‘spe-
ech’. And it is due to this ‘speech’ of God that
real faith in God is established (To know that
nirgun God one must first understand this sa-
gun ‘speech’. To understand this, one must leave
off every concept, worry and thought that has
been collected.)
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To jsou některá z „mnoha“ písem a všechna
se shodují, že je zde „řeč“. A je to zásluhou
této „řeči“ Boží, že byla ustanovena skutečná
víra v Boha. (K pochopení Boha bez vlast-
ností/nirgun musí člověk nejprve pochopit tuto
„řeč“ s vlastnostmi/sagun. Aby to pochopil,
musí opustit všechny koncepty, obavy a myš-
lenky, které byly nashromážděny.)

21. भगवद ्वचन अविशव्ास।े ऐसा कोण पतित अस।े
भगवद ्वाकय्ाविरहित नस।े बोलणे यथेीच॥ २१॥
bhagavadvacanīṁ aviśvāse | aisā koṇa patita ase |
bhagavadvākyāvirahita nase | bolaṇe yethīceṁ ||
21 ||

If you have no faith in this divine ‘word’ of God
then, you will tumble down into body consci-
ousness. If this divine ‘word’ of God is not un-
derstood then, this mula maya gets spoiled and
one takes oneself to be a mere body of flesh and
bone.

Pokud nemáš víru v toto vznešené Boží „slovo“,
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potom padneš dolů do vědomí těla. Pokud toto
vznešené Boží „slovo“ není pochopeno, potom je
tato múla-mája pokažena a člověk se považuje
za pouhé tělo z masa a kostí.

22. परूण्गरं्थ पाहिलय्ाविण। उगाच ठेवी जो षण।

तो रातम्ा राभिमान। मतस्र करी॥ २२॥
pūrṇagraṁtha pāhilyāviṇa | ugāca ṭhevī jo dūṣaṇa
|
to durātmā durābhimāna | matsareṁ karī || 22 ||

Without fully understanding this scripture you
will find fault in it and criticize it. And then you
will remain far from that atma and you will be
full of a pride and envy that is far from the atma
(ie. body conscious).

Bez plného pochopení tohoto Písma v něm bu-
deš nalézat chyby a kritizovat jej. A zůstaneš
daleko od átma a budeš plný pýchy a závisti
(tedy budeš v tělesném vědomí).

23. अभिमान उठे मतस्र। मतस्र य े तिरसक्ार।
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पढु कर्ोधाचा विकार। पर्बळे बळ॥ २३॥
abhimāneṁ uṭhe matsara | matsareṁ ye tiraskāra
|
puḍheṁ krodhācā vikāra | prabaḻe baḻeṁ || 23 ||

Pride brings envy and envy brings criticism of
and finally rejection of this scripture. After-
wards, anger arises towards this scripture and
those who read it.

Pýcha přináší závist a závist přináší kritizo-
vání a konečné odmítnutí tohoto Písma. Později
vznikne hněv vůči tomuto Písmu a těm, kdo jej
čtou.

24. ऐसा अतंरी नासला। कामकर्ोध खवळला।
अहंभावे पालटला। पर्तय् दिस॥े २४॥
aisā aṁtarī nāsalā | kāmakrodheṁ khavaḻalā |
ahaṁbhāve pālaṭalā | pratyakṣa dise || 24 ||

Then this inner space of ‘I am’ has been duly
spoiled by the agitations of desire/kam and an-
ger/krodh etc. And then due to this feeling of
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“I am somebody”, there is a turning away from
seeing with the eyes of knowledge and there is
the seeing through the naked senses.

Následkem toho byl vnitřní prostor „já
jsem“ nesmírně pokažen vlivem touhy/káma
a hněvu/kródha. A poté, v důsledku tohoto po-
citu „já jsem někdo“, se člověk odvrátí od zření
zrakem poznání a začne zřít pouhými smysly.

25. कामकर्ोध लिथाडिला। तो कैसा मह्णावा भला।
अमतृ सवेिताचं पावला। मतृय् राहो॥ २५॥
kāmakrodheṁ lithāḍilā | to kaisā mhaṇāvā bhalā |
amṛta sevitāṁca pāvalā | mṛtya rāho || 25 ||

How can that atma which has been overpowered
by desire and anger be called wise? The de-
mon rahu died even though he drank the ne-
ctar of immortality in the company of the gods
(according to mythology, rahu is a demon who
swallows the sun; rahu is your ego and he has
swallowed this Sun of knowledge/understan-
ding. You who are that immortal atma have
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taken yourself as to be a body and this ego has
eclipsed your Sun and if you hold on to this
limiting concept of yourself then, though that
nectar of ‘I am’ is always there and though you
could not live without it for even a moment still,
because you are not awake to it and it is as if
not there and therefore, just like rahu, you are
sure to die one day)

Jak by mohlo být toto átma, které byla pře-
moženo touhou a hněvem, nazýváno moudrým?
Démon Ráhu zahynul, když ve společenství
bohů vypil nektar nesmrtelnosti. (Podle myto-
logie je Ráhu démon polykající slunce. Ráhu je
tvoje ego polykající slunce poznání. Ty, který jsi
tímto nesmrtelným átma, jsi se ztotožnil s tělem
a ego způsobilo zatmění tvého slunce; i když se
budeš držet těchto omezujících konceptů o sobě
samém, myšlenka na nektar „já jsem“ zde bude
stále . . . Bez této myšlenky nemůžeš žít ani
chvíli. Ale protože nejsi probuzený, je to, jako
bys „tam“ nebyl, a proto, stejně jako démon
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Ráhu, budeš dozajista muset jednoho dne ze-
mřít.)

26. आतां असो ह बोलण। अधिकारासारिख घणे।
परंत ु अभिमान तय्ागण। ह उतत्मोतत्म॥ २६॥
ātāṁ aso heṁ bolaṇeṁ | adhikārāsārikheṁ gheṇeṁ
|
paraṁtu abhimāna tyāgaṇeṁ | heṁ uttamottama
|| 26 ||

Now, when there is this ‘speech’ then, one has
become a worthy recipient of knowledge. And
then, when also this pride of ‘I am’ is abando-
ned, you become the greatest of the great, that
thoughtless Reality.

Nyní, je-li přítomna „řeč“, člověk se stává za-
slouženým příjemcem poznání. A poté, kdy
i tato pýcha „já jsem“ je opuštěna, staneš se
největším z velikých, bez-myšlenkovitou Sku-
tečností.

27. मागां शर्ोत आपेिल। जी य े गरं्थ काय बोलिल।
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त सकळहि निरोपिल। सकंळीत मारग्॥े २७॥
māgāṁ śrotīṁ ākṣepileṁ | jī ye graṁthīṁ kāya bo-
lileṁ |
teṁ sakaḻahi niropileṁ | saṁkaḻīta mārge || 27 ||

Previously, the *listener had asked, “What is
this ‘speech’ within this scripture?” The answer
in short is, by following this path you become
this knowledge ‘I am’ and then, that Reality, I
do not exist.

Na začátku se *posluchač zeptal „Co je ta „řeč“
uvnitř tohoto Písma?“ Stručná odpověď zní:
následováním této stezky se staneš tímto po-
znáním „já jsem“ a poté Skutečností „já ne-
existuji“.

28. आतां शर्वण केलियाच फळ। कर्िया पालटे ततक्ाळ।
तटेु सशंयाच मळू। यकेसरा॥ं २८॥
ātāṁ śravaṇa keliyāceṁ phaḻa | kriyā pālaṭe tatkāḻa
|
tuṭe saṁśayāceṁ mūḻa | yekasarāṁ || 28 ||
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*Now, if you listen to this ‘I am’ then, the acti-
ons are transformed at that very moment and
the root of all doubts is at once snapped (previ-
ously the ego said, “I do”; now you understand,
‘He does’). *(‘now’ means, to coin a phrase, be-
ing in the present or being in the now; it is
knowledge or sagun or ‘I am’ or the inner space.
It has many names)

*Nyní, nasloucháš-li tomuto „já jsem“, se v je-
diné chvíli změní tvé skutky a kořen všech po-
chybností je vyklučen. (Předtím ego říkalo „já
konám“, nyní chápeš, že „On koná“.) *(„Nyní“
znamená bytí v přítomnosti či bytí v teď; to je
poznání neboli sagun neboli „já jsem“ neboli
vnitřní prostor. Má mnoho jmen.)

29. मारग् सापंडे सगुम। न लगे साधन रग्म।
सायोजय्मकुत्ीच वरम्। ठाइंं पड॥े २९॥
mārga sāṁpaḍe sugama | na lage sādhana dur-
gama |
sāyojyamuktīceṁ varma | ṭhāṁiṁ paḍe || 29 ||
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Then this path becomes very easy and there
is no need to do difficult, strenuous practi-
ces/sadhana. Then you will discover that es-
sence and gain Final Liberation (maharaj- it
is so easy...doing nothing you are He).

Poté se tato stezka stane velice snadnou
a není třeba podstupovat obtížnou, namáhavou
praxi/sádhanu. Potom objevíš podstatu a do-
sáhneš Konečného Osvobození. (Maharádž řekl:
Je to velice jednoduché. Neděláním ničeho se
Jím staneš.)

30. नास े अान ःख भर्ातंी। शीघर्चि यथे ानपर्ापत्ी।

ऐसी आहे फळश्ती। ईय े गरं्थ॥ ३०॥
nāse ajñāna duḥkha bhrāṁtī | śīghraci yetheṁ jñā-
naprāptī |
aisī āhe phaḻaśrutī | īye graṁthīṁ || 30 ||

Ignorance, suffering and delusion will be de-
stroyed and knowledge will be immediately at-
tained. Such is the fruit of proper listening to
this ‘I am’ within this scripture (the answer to
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the question asked in V.1).

Nevědomost, utrpení a iluze budou zničeny
a poznání bude náhle dosaženo. Takové je ovoce
naslouchání této „řeči“ uvnitř tohoto Písma.
(To je odpověď na otázku z verše V.1.)

31. योगियाचं े परम भागय्। आगं बाण े त वरैागय्।
चातरुय् कळे यथायोगय्। विवके सहित॥ ३१॥
yogiyāṁce parama bhāgya | āṁgīṁ bāṇe teṁ vai-
rāgya |
cāturya kaḻe yathāyogya | vivekeṁsahita || 31 ||

That Supreme God is the good fortune of
the yogi who renounces this ‘I am’ body and
goes beyond knowledge. This is real wisdom,
acquired by vivek (to discrimination between
the true/brahman ‘there’ and the false/maya
‘here’).

Tento Nejvyšší Bůh se stane dobrým osu-
dem jógina, který odmítne toto tělo „já jsem“
a jde až za poznání. To je skutečná moud-
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rost, získaná rozlišováním/vivékou (rozlišovat
mezi pravdivým/brahman „tam“ a nepravdi-
vým/mája „zde“).

32. भर्ातं अवगणुी अवलण। तचि होती सलुण।
धरूत् तारक्िक विचण। समयो जाणती॥ ३२॥
bhrāṁta avaguṇī avalakṣaṇa | teṁci hotī su-
lakṣaṇa |
dhūrta tārkika vicakṣaṇa | samayo jāṇatī || 32 ||

That brahman who had been lost and bewil-
dered within these inferior gunas* and whose
attention had become objective, acquired that
pure attention (‘Myself is everywhere’). Then
He became the Knower, wise, discriminating
and clear-sighted. *(When the sattwa, rajo and
tamo gunas mix together then, one feels “I am
this body”. You know something/sattwa, but
you don’t know what it is/tamo and so you give
it a name and that is rajo guna)

Toto brahman, které bylo ztraceno a zamotáno
uvnitř nižších vlastností/gun* a jehož pozor-
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nost se objektivizovala, získá tuto čistou po-
zornost. (”Já jsem všude.“) Poté se stane Vě-
doucím, moudrým, rozlišujícím a jasnozřivým.
*(Když se guny sattva, radža a tama smíchají,
pak má člověk pocit „jsem toto tělo“. Něco víš
– to je sattva, ale nevíš co to je – to je tama,
a tak to pojmenuješ – to je radža.)

33. आळसी तचेि सापी होती। पापी तचेि पर्सत्ावती।
निंदक तचेि वंं लागती। भकत्िमारग्ासी॥ ३३॥
āḻasī teci sākṣapī hotī | pāpī teci prastāvatī |
niṁdaka teci vaṁdūṁ lāgatī | bhaktimārgāsī || 33
||

That Reality had become lazy and now it is
earnest and alert. That had been a sinner* and
now it repents. That One who was a disbe-
liever, started praising this path of devotion.
*(maharaj- the only sin is to take yourself to
be a body) (The dasbodha repeatedly reminds
you that, you are He at this moment and that
Reality should, by understanding, be that Rea-
lity)
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Tato Skutečnost zlenivěla, ale nyní je opravdová
a bdělá. Byla hříšníkem* a nyní činí pokání.
Tento Jediný, který byl nevěřícím, začal chvá-
lit stezku oddanosti. *(Maharádž řekl: Jediný
hřích je ztotožňovat se s tělem.) (Dásbódh ti ne-
ustálé připomíná, že ty jsi On v tomto přítom-
ném okamžiku a tato skutečnost by měla být
skrze pochopení učiněna onou Skutečností.)

34. बदध्ची होती ममुु। मरूख् होती अतिद।
अभकत्ची पावती मो। भकत्िमारग्॥ ३४॥
baddhacī hotī mumukṣa | mūrkha hotī atidakṣa |
abhaktacī pāvatī mokṣa | bhaktimārgeṁ || 34 ||

Those who are bound become aspirants for free-
dom; the fool becomes very alert and those who
are non-devotees follow this path of devotion
and attain Liberation.

Ti, kteří jsou spoutaní se stávají zájemci o svo-
bodu; blázen se stává velmi bdělým a ti, kteří
nejsou oddáni, začnou následovat stezku odda-
nosti a dosahují Osvobození.
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35. नाना दोष त े नासती। पतित तचेि पावन होती।
पर्ाणी पावे उतत्म गती। शर्वणमातर्॥ ३५॥
nānā doṣa te nāsatī | patita teci pāvana hotī |
prāṇī pāve uttama gatī | śravaṇamātreṁ || 35 ||

That Reality destroys the ‘many’ offences. That
Reality that was downtrodden becomes pure.
And in the prana,7 due to only this listening,
the highest state of nirgun is attained (ie. the
prana appears on my swarup).

Tato Skutečnost ruší „mnohá“ provinění. Tato
Skutečnost, která byla opomíjena, se stává jas-
nou. A ten, kdo je uvězněn v práně (prání -
tedy džíva)8, dosáhne díky pouhému naslou-
chání (šravana) stavu nirguna. (Prána se pouze

7 prana- the vital energy pervading the body that causes
breathing, circulation, moving etc. Taking that functioning of
this prana as oneself means assuming body consciousness.

8Prána je životní energie prostupující tělem, způsobující dý-
chání, krevní oběh, pohyb a tak dále. Považovat tuto činnost
prány za sebe sama znamená ztotožňovat se s tělesným vědo-
mím.
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jeví na pozadí mé pravé přirozenosti/svarúpy.)

36. नाना धोक दहेबदुध्ीच।े नाना किंत सदंहेाच।े
नाना उदव्गे ससंाराच।े नासती शर्वण॥ ३६॥
nānā dhokeṁ dehabuddhīce | nānā kiṁta saṁ-
dehāce |
nānā udvega saṁsārāce | nāsatī śravaṇeṁ || 36 ||

Due to this listening, the empty journey in the
‘many’ thoughts of the wandering mind, the
‘many’ hesitations and doubts and the ‘many’
anxieties of samsar are all destroyed.

Díky tomuto naslouchání jsou všechny prázdné
cesty „mnohých“ myšlenek bloudící mysli,
„mnohá“ váhání a pochybnosti a „mnohé“ úz-
kosti samsáry zničeny.

37. ऐसी याची फळश्ती। शर्वण चकेु अधोगती।
मनास होय विशर्ातंी। समाधान॥ ३७॥
aisī yācī phaḻaśrutī | śravaṇeṁ cuke adhogatī |
manāsa hoya viśrāṁtī | samādhāna || 37 ||
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‘I am’/knowledge is the fruit of this listening
(forgetting everything). By this listening one is
saved from this lowly condition and the mind
gets complete contentment and perfect rest.

Poznání/„já jsem“ je ovocem tohoto naslou-
chání (zapomenutí na vše). Tímto naslouchá-
ním je člověk spasen z nízkého stavu a mysl
získá naprostou spokojenost/samádhána a do-
konalý klid.

38. जयाचा भावारथ् जसैा। तयास लाभ तसैा।
मतस्र धरी जो प ुसंा। तयास तचि पर्ापत्॥ ३८॥
jayācā bhāvārtha jaisā | tayāsa lābha taisā |
matsara dharī jo puṁsā | tayāsa teṁci prāpta || 38
||

But the nature of this knowledge is such; wha-
tever it believes itself to be, so will be the result
gained. So if that atma then takes itself to be a
man and harbours envy then, that Reality will
become envy. (You who are beyond everything
take yourself to be a mere body and then, that
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Reality appears before you as something other
ie. ego, envy and anger etc.)

Povaha tohoto poznání je zkrátka taková; vždy
se stává tím, za co se samo považuje. Takže po-
kud se toto átma ztotožní s člověkem a zakotví
v závistivosti, potom se tato Skutečnost stane
závistivou. (Ty, který jsi přede vším, se pova-
žuješ za pouhé tělo, takže se potom tato a Sku-
tečnost před tebou objeví jako jako něco jiného,
například ego, závist a hněv.)

इति शर्ीदासबोध े गुशिषय्सवंादे
गरं्थारंभलणनाम समास पहिला॥ १॥ १.१
iti śrīdāsabodhe guruśiṣyasaṁvāde
graṁthāraṁbhalakṣaṇanāma samāsa pahilā || 1
|| 1.1

Tímto končí 1. kapitola 1. dášaky knihy Dá-
sbódh s názvem „Začátek knihy“.

Překlad z angličtiny – Matěj Čihák 2017
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1.2 Chvála Pánu
Ganéšovi

समास सरा : गणशेसत्वन
samāsa dusarā : gaṇeśastavana
Praise of Lord Ganesh

|| Šrí Rám ||

Note: The next two chapters explain what knowledge
is. There are two aspects to knowledge, the masculine
and feminine. The male aspect is the Knower or Wit-
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ness and He is called by many names. Among these
are ganesh, mula purush and shiva. The female aspect
is the known or witnessed and it is called sharada, sa-
raswati, mula maya, mula prakruti and shakti etc.

Poznámka: Následující dvě kapitoly objasňují, co je to
poznání. Existují dva aspekty poznání: mužský a žen-
ský. Mužský aspekt je Poznávající neboli Svědek a je
označován mnoha jmény. Mezi nimi například Ga-
néša, múla-puruša nebo Šiva. Ženský aspekt před-
stavuje ono poznávané, pozorované, a to je nazýváno
Šárada, Sarasvatí, múla-mája, múla-prakruti či šakti,
a tak dále.

1. ॐ नमोजि गणनायकेा। सरव् सिदध्िफळदायकेा।
अानभर्ातंिछदेका। बोधपा॥ १॥
om namoji gaṇanāyekā | sarva siddhiphaḻadāyekā
|
ajñānabhrāṁtichedakā | bodharūpā || 1 ||

aum, I bow down and surrender my mind to
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that Master of counting.9 You are the giver of
this fruit of knowledge. You are the destroyer
of ignorance and confusion. You are this under-
standing incarnate!

Óm. Skláním se a odevzdávám svou mysl to-
muto Pánu počtů10 Ty jsi dárcem ovoce po-

9siddharameshwar maharaj- gana means numbers and this
counting of numbers can begin because of our knowledge of
zero. Counting begins with the number one, yet it is from zero
that the number one appeared. And if this zero that is prior
to the number one is placed after the number 1 then 10 is cre-
ated and the more zeros that are placed after the number one,
the more the number increases. Therefore this zero on which
numbers appear should also be regarded as a number. Now
ganesha (the isha-Lord of gana-numbers,) is concealed within
this zero. He is therefore the Knower of zero and because He is
its Lord, He is the Lord of all counting. He Himself cannot be
counted but as soon as He starts counting, He forgets Himself
and appears as a lowly jiva. However when He is able to remain
as the witness of this zero then, He is its Lord and the Lord of
this multitude of numbers. Thus ganesha is the beginning of
this zero, the numbers and the gunas and He is the beginning
of that formless/nirguna also.

10Siddharaméšvar Maharádž řekl: Gana znamená čísla a toto
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znání. Ty jsi ničitelem nevědomostí a zmatků.
Ty jsi ztělesněné porozumění.

2. माझिय े अतंर भराव। सरव्काळ वासत्वय् कराव।
मज वागस् ुनंय्ास वदवाव। कृपाकटाकनी॥ २॥
mājhiye aṁtarīṁ bharāveṁ | sarvakāḻa vāstavya
karāveṁ |
maja vāgsuṁnyāsa vadavāveṁ | kṛpākaṭākṣeṁ-
karūnī || 2 ||

I pray to you to fill my inner space with this

počítání čísel je možné jen díky naší znalosti nuly. Počítání za-
číná číslem jedna, ale číslo jedna má počátek v nule. A pokud
tato nula, která předchází číslu jedna, je umístěna za něj, je
stvořeno číslo deset a čím více nul umístíme za číslo jedna, tím
více číslo narůstá. Proto by tato nula, ze které všechna čísla
povstávají, měla být také považována za číslo. Ganéša (Pán –
íša, gana – počty) je ukryt uvnitř této nuly. Proto je Pozoro-
vatelem nuly a protože je jejím Pánem, je Pánem všech počtů.
On sám nemůže být spočten, ale ve chvíli, kdy začne počítat,
zapomene na Sebe a jeví se se jako nízký džíva. Nicméně po-
kud je schopen setrvat jako svědek nuly, pak je jejím Pánem
a Pánem mnohosti čísel. Ganéša je tudíž počátkem nuly, čísel
a gun a je rovněž počátkem onoho beztvarého/nirguna.
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knowledge ‘I am’ and that I may abide in this
all the time and that by the grace of your hi-
dden understanding, this silent ‘speech’ can be
understood by me (by this “I am so and so”).

Modlím se k Tobě, abych naplnil svůj vnitřní
prostor tímto „já jsem“, abych v něm mohl
spočívat ustavičně a abych skrze milost Tvého
skrytého porozumění mohl pochopit tuto tichou
„řeč“.

3. तझुिय े कृपचेनेि बळ। वितळुती भर्ातंीच पडळ।
आणी विशव्भक काळ। दासय्तव् कीज॥े ३॥
tujhiye kṛpeceni baḻeṁ | vituḻatī bhrāṁtīcīṁ paḍa-
ḻeṁ |
āṇī viśvabhakṣaka kāḻeṁ | dāsyatva kīje || 3 ||

By the power of your *grace/krupa, the ve-
ils of illusion are dissolved and even this all-
consuming time becomes a servant. *(maharaj-
krupa: kara, to do and paha, to see means do
this and see for yourself)
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Mocí Tvé *milosti/krupa jsou rozpuštěny závoje
iluze a vše-požírající čas je učiněn služebníkem.
*(Maharádž řekl: Krupa znamená kara – „či-
nit“ a paha – „zřít“, což znamená sám to činit
a zřít.)

4. यतेां कृपचेी निज उडी। विघन् कापती बापडु।
होऊन जाती दशेधडी। नाममातर्॥ ४॥
yetāṁ kṛpecī nija uḍī | vighneṁ kāpatī bāpuḍīṁ |
hoūna jātī deśadhaḍī | nāmamātreṁ || 4 ||

As soon as your grace arises the obstructions
are helpless and tremble in fear. By the utte-
ring of only your *‘name’/nam11, troubles are
banished. *(maharaj- nam means na, not and
aham, I am)

Jakmile vyvstane Tvá milost, překážky jsou
bezmocné a chvějí se strachy. Pouhým provolá-
váním Tvého *jména/náma12 jsou problémy za-

11In Judism as in Hinduism, one of the many names for God
was simply, the ‘name’

12V judaismu stejně jako v hinduismu je jedním z mnoha
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žehnány. *(Maharádž řekl: Náma znamená na
– „ne“ a aham – „já jsem“, tedy ne-já.)

5. मह्णौन नाम विघन्हर। आमह्ां अनाथाचं े माहरे।
आदिकनी हरीहर। अमर वदंिती॥ ५॥
mhaṇauna nāmeṁ vighnahara | āmhāṁ
anāthāṁce māhera |
ādikarūnī harīhara | amara vaṁditī || 5 ||

Therefore you have been called the destroyer
of obstructions. You are the mother’s home for
us who are lost in this mundane existence. The
gods led by lord brahma, lord vishnu and lord
shiva (the three gunas), bow down before you.

Proto jsi nazýván ničitelem překážek. Ty jsi
mateřský domov pro nás, kteří jsme ztraceni
v této pozemské existenci. Bohové, vedeni pá-
nem Brahmou, pánem Višnuem a pánem Šivou
(to znamená: třemi gunami), se Ti klaní.

Božích jmen jednoduše „Jméno“.
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6. वंनियां मगंळनिधी। कारय् करितां सरव्सिदध्ी।

आघात अडथाळे उपाधी। बाधूं सकेना॥ ६॥
vaṁdūniyāṁ maṁgaḻanidhī | kārya karitāṁ
sarvasiddhī |
āghāta aḍathāḻe upādhī | bādhūṁ sakenā || 6 ||

By *bowing down to you who are the treasure
of auspiciousness13, this action of knowledge is
accomplished (everywhere He is or I am there)
and no calamity, impediment or limiting con-
cept can possibly be a hindrance. *(When I of-
fer my limited body concept at your feet)

*Klaněním se Tobě, jenž jsi pokladnicí přízně14,

13siddharameshwar maharaj- When this knowledge of maya
has been rejected, it is said to be truly auspicious/mangala
and that is called the arati. And the one who has the desire
to cast off this knowledge of maya and make this arati attains
that pure Supreme Self.

14Siddharaméšvar Maharádž řekl: Když bylo toto poznání
máji odmítnuto, říká se, že je to ta pravá přízeň/mangala a je
nazývána áratí. A ten, kdo touží odhodit toto poznání máji
a vykonat toto áratí, dosáhne Nejvyššího Já.
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je čin poznání dovršen a žádná pohroma, zá-
brana či omezující koncept nemůže stát v cestě.
*(Klanění znamená, že odevzdám svůj omezený
koncept těla Tvým nohám.)

7. जयाच आठवितां धय्ान। वाटे परम समाधान।
नतेर् रिघोनियां मन। पागंळेु सरव्ागंी॥ ७॥
jayāceṁ āṭhavitāṁ dhyāna | vāṭe parama samād-
hāna |
netrīṁ righoniyāṁ mana | pāṁguḻe sarvāṁgī || 7
||

When your form (knowledge) is remembered
then, there can be complete contentment. When
the mind comes upon this vision of your
knowledge, it falls deeply in love and it can-
not leave your ‘all’- pervading body (this ‘all’ is
another term for knowledge or existence).

Je-li Tvá podoba (poznání) připomínána, po-
tom tu může být naprostá spokojenost. Pokud
se mysl setká s Tvým poznáním, hluboce se za-
miluje a nedokáže opustit Tvé „vše“- prostupu-
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jící tělo. (Toto „vše“ je další označení pro po-
znání neboli bytí.)

8. सगणु पाची टेव। माहा लावणय् लाघव।
नतृय् करितां सकळ दवे। तटसत् होती॥ ८॥
saguṇa rūpācī ṭeva | māhā lāvaṇya lāghava |
nṛtya karitāṁ sakaḻa deva | taṭasta hotī || 8 ||

Knowledge is the store-house of your form;
your beauty is extremely alluring and when you
dance there is this knowledge/‘all’ and the gods
stand still in wonder (the gods are the three
gunas and the deities that are said to be pre-
side over the sense organs).

Poznání je stánkem Tvé podoby; Tvá krása je
mimořádně okouzlující a když tančíš, je zde toto
poznání „vše“ a bohové mlčky stojí v údivu.
(Bohové značí tři guny a božstva, která řídí
smyslové orgány.)

9. सरव्काळ मदोनम्तत्। सदा आनदंे डुलल्त।

हष निरभ्र उदद्ित। सपुर्सनन्वदन॥ु ९॥
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sarvakāḻa madonmatta | sadā ānaṁde ḍullata |
harūṣeṁ nirbhara uddita | suprasannavadanu || 9
||

You are the intoxication of this time of the *‘all’
and always you nod to and fro in pure bliss. You
overflow with joy gained from wisdom and your
face shines with pure delight. *(This time of the
‘all’ is that endless ‘now’)

Ty jsi opojení chvílí tohoto *„vše“ a ustavičně
se kýváš sem a tam v čiré blaženosti. Přetékáš
radostí získanou moudrostí a Tvá tvář září čis-
tým jasem. *(Chvílí tohoto „vše“ je nekonečné
„teď“.)

10. भवय्प वितडं। भीममरूत्ि माहा पर्चडं।
विसत्ीरण् मसत्क उदडं। सिंधरू चरच्िला॥ १०॥
bhavyarūpa vitaṁḍa | bhīmamūrti māhā praca-
ṁḍa |
vistīrṇa mastakīṁ udaṁḍa | siṁdhūra carcilā ||
10 ||
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Your form is existence, so immense and yet
false. Your created image is like no other huge,
so powerful and yet it can also be so frighte-
ning too. You are that vast paramatma expan-
ded and your mind is this expansive ocean of
knowledge.

Tvá podoba je bytí; tak ohromující, a přesto
klamná. Tvůj stvořený vzhled je jako žádný jiný,
tak mocný, a přesto může být i strašlivý. Ty
jsi expanzí široširého paramátma a Tvá mysl je
rozlehlý oceán poznání.

11. नाना सगुधं परिमळ। थबथबा गळती गडंसथ्ळ।
तथे आल षट ्पदकुळ। झ ुकंारशबद्॥ ११॥
nānā sugaṁdha parimaḻeṁ | thabathabā gaḻatī ga-
ṁḍasthaḻeṁ |
tetheṁ ālīṁ ṣaṭpadakuḻeṁ | jhuṁkāraśabdeṁ || 11
||

The ‘many’ forms are your sweet fragrance
(that which remains when the gross object no
longer exists, just like the fragrance that rema-
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ins after the flower is gone) and this understan-
ding overflows in your mind. Due to the com-
pany of this sweet ‘I am’, the Saints go ‘there’
(to brahman).

„Mnoho“ forem je Tvou sladkou vůní (která zů-
stane poté, co hrubé objekty zmizí, podobně
jako vůně květiny zůstane poté, co byla květina
odnesena) a Tvá mysl přetéká porozuměním.
Díky společenství tohoto sladkého „já jsem“ se
„tam“ Světci dostanou. (Míní se tím, že se do-
stanou do brahma.)

12. मरुड्ीव श ुडंादडं सरळे। शोभ े अभिनव आवाळ।
लंबित अधर तिण गळे। णण्ा मदंसतव्ी॥ १२॥
murḍīva śuṁḍādaṁḍa saraḻe | śobhe abhinava
āvāḻeṁ |
laṁbita adhara tikṣaṇa gaḻe | kṣaṇakṣṇā maṁdasa-
tvī || 12 ||

Your trunk is straight and curved upwards at
the end (you indicate the Truth but you are
not that Truth). Your large beautiful forehead
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is high and extended for you are full of wisdom.
Your lower lip hangs slightly down and you
always have a gentle smile, for you are bliss.

Tvůj chobot je rovný a na konci zahnutý smě-
rem nahoru. (Míní se tím, že značí Pravdu, ale
sám Pravdou není.) Tvé velké krásné čelo je vy-
soké a široké, protože jsi plný moudrosti. Tvůj
spodní ret visí mírně dolů a vždy se něžně usmí-
váš, protože jsi blažený.

13. चौदा विदय्ाचंा गोसावंी। हरसव् लोचन ते हिलावी।
लवलवित फडकावी। फडै फडै करण्थापा॥ १३॥
caudā vidyāṁcā gosāṁvī | harasva locana te hilāvī
|
lavalavita phaḍakāvī | phaḍai phaḍai karṇathāpā ||
13 ||

You are the Master of the fourteen sciences and
with your tiny eyes you see this world (there is
no desire for these created things of the world)
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and your *fanlike ears15 make a noise when they
slap against your body. *(To discriminate and
hear this true ‘word’ and leave aside the ‘many’
false words).

Jsi Mistrem čtrnácti věd; svýma drobnýma
očima vidíš tento svět a Tvé *ohromné uši16

15siddharameshwar maharaj- Now among the thousands,
there is only one who is fortunate to have ears like the wide
supa-shaped ears of an elephant. What does the supa do? Well
by using this basket, the husks of the corn are winnowed or
fanned away and after the unwanted matter is thrown out, the
eatable portion remaining in the center is kept. In the same
way, those with supa-like ears, throw off the insignificant and
tedious matters, leave the long and tall, empty stories behind
and though being in this human body, they accept the teaching
of the sadhu and achieve life’s supreme goal.

16Siddharaméšvar Maharádž řekl: Z tisíce pouze jediný má
to štěstí „mít široké sloní uši ve tvaru zvaném supa.“ Co dělá
supa? Pomocí tohoto koše jsou z kukuřice odděleny či odvanuty
plevy a po odstranění tohoto nežádoucího odpadu zůstanou
jedlá kukuřičná zrnka. Stejně tak ten, kdo „má uši ve tvaru
supa“, i když zůstává v lidském těle, setřásá nedůležité a nudné
záležitosti, nechává dlouhé a rozsáhlé zkazky za sebou, přijímá
učení sádhua a dosahuje nejvyššího životního cíle.
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hlučí, když plácají o Tvé tělo. *(Aby rozlišily
a zaslechly skutečné „slovo“ a ponechaly stra-
nou „mnoho“ falešných slov.)

14. रतन्खचित मगुटु झळाळ। नाना सरंुग फाकंती कीळ।
कंुडल तळपती नीळ। वरी जडिले झमकती॥ १४॥
ratnakhacita muguṭīṁ jhaḻāḻa | nānā suraṁga
phāṁkatī kīḻa |
kuṁḍaleṁ taḻapatī nīḻa | varī jaḍile jhamakatī ||
14 ||

Your crown is dazzling, beset with lustrous
jewels (the nine devotions are your jewels) and
your earrings shine brightly with blue diamonds
(your thinking and listening is adorned with
wisdom).

Tvá koruna je oslnivá, posetá lesklými klenoty
(devatero podob oddanosti je Tvými klenoty),
Tvé náušnice jasně září modrými diamanty (Tvé
myšlení a slyšení je ozdobeno moudrostí.)

15. दतं शभुर् सदद्ट। रतन्खचित हमेकटट्।
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तया तळवट पतर् नीट। तळपती लघ ुलघ॥ु १५॥
daṁta śubhra saddaṭa | ratnakhacita hemakaṭṭa |
tayā taḻavaṭīṁ patreṁ nīṭa | taḻapatī laghu laghu
|| 15 ||

You have two strong uncut tusks with be-
jewelled golden rings around each, and the
golden sheets at their base are constantly
sparkling. (You are the beginning of two or du-
ality; you are purush or shiva and prakruti or
shakti is your beautiful form)

Máš dva silné, nebroušené kly se zdobenými zla-
tými prsteny kolem nich a zlaté plátky u je-
jich kořene se ustavičně lesknou. (Ty jsi počá-
tek dvou neboli duality; Ty jsi puruša neboli
šiva a prakruti neboli šakti je Tvá překrásná
podoba.)

16. लवथवित मलप े दद। वषेट्ित कटट् नागबदं।
दुर् घटंिका मदं मदं। वाजती झणतक्ार॥ १६॥
lavathavita malape doṁda | veṣṭita kaṭṭa nāgaba-
ṁda |
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kṣudra ghaṁṭikā maṁda maṁda | vājatī jhaṇat-
kāreṁ || 16 ||

Your belly is large and round, for in it all cre-
ation is contained and it moves slightly with
any small movement of your body.

Tvé břicho je velké a kulaté, neboť je v něm ob-
saženo celé stvoření a lehce se pohupuje s kaž-
dým pohybem Tvého těla. Kolem Tvého pasu je
stočena kobra (neboli síla/šakti) a jsou k němu
připevněny malé zvonečky, jemně cinkající.

17. चतरुभ्जु लंबोदर। कास े कासिला पिताबंर।
फडके ददिचा फणीवर। धधुकूार टाकी॥ १७॥
caturbhuja laṁbodara | kāse kāsilā pitāṁbara |
phaḍake doṁdicā phaṇīvara | dhudhūkāra ṭākī ||
17 ||

You have four arms and this large belly. You are
wearing a yellow cloth of silk around your waist
(just like a brahmin ie. a Knower of brahman)
and this cobra around your belly is always his-
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sing and ever alert.

Máš čtyři ruce a velké břicho. Kolem pasu no-
síš žlutý hedvábný oděv (stejně jako brahmín,
znalec brahman) a kobra kolem Tvého břicha
neustále syčí a je vždy bdělá.

18. डोलवी मसत्क जिवह्ा लाळी। घान बसैला वटेाळी।
उभारोनि नाभिकमळ। टकमकां पाह॥े १८॥
ḍolavī mastaka jivhā lāḻī | ghālūna baisalā veṭāḻī |
ubhāroni nābhikamaḻīṁ | ṭakamakāṁ pāhe || 18
||

It moves its hood slightly and its affection ever
flows towards you. It coils around you with its
head at your navel the place of the first of the
four speeches (ie. when everything is forgotten
then, simply knowing is there) and from there
it stares outwards and becomes more and more
objective (due to the four forms of speech that
create this gross world).

Jemně pohybuje svou kápí a neustále Ti proje-
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vuje náklonnost. Obtáčí se kolem Tebe s hlavou
u Tvého pupku, onoho místa první ze čtyř řečí,
(tedy je-li všechno zapomenuto, zůstane pouze
poznání) a odtud zírá směrem ven a stává se
čím dál tím více objektivizovanou (skrze čtyři
podoby řeči, které stvořily tento hrubý svět.)

19. नाना याति कुशमुमाळा। वय्ाळपरियतं ळती गळा।ं
रतन्जडित दयकमळा-। वरी पदक शोभ॥े १९॥
nānā yāti kuśumamāḻā | vyāḻapariyaṁta ruḻatī ga-
ḻāṁ |
ratnajaḍita hṛdayakamaḻā- | varī padaka śobhe ||
19 ||

The ‘many’ flowers of experiences are strung
in a garland that hangs around your beautiful
neck and a *jewelled locket adorns this garland
and it lies against your lotus-like heart. *(The
original experience, ‘I am’)

„Mnoho“ květů zkušeností je navlečeno na věnci
kolem Tvého krásného krku a medailon posetý
*klenoty zdobí tento věnec a leží na Tvém loto-
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sovém srdci. *(Míní se tím původní zkušenost
„já jsem“.)

20. शोभ े फरश आणी कमळ। अकुंश तिण तजेाळ।
यकेे कर मोदकगोळ। तयावरी अति पर्ीति॥ २०॥
śobhe pharaśa āṇī kamaḻa | aṁkuśa tikṣaṇa tejāḻa |
yeke karīṁmodakagoḻa | tayāvarī ati prīti || 20 ||

In your hands there is the axe of discrimi-
nation/vivek and a lotus (it stays in the wa-
ter but never takes the touch). In another hand
there is a *goad which is sharp and shining and
in the other there is a sweet modak (the gift of
understanding), a delicacy which you like very
much. *(Used to control the elephant, the ani-
mal in you)

V rukách máš sekeru rozlišování/vivéka a lotos
(lotos je vždy na vodě, ale není do ní ponořen.)
Ve druhé ruce je ostrý a zářivý bodec (ke zkro-
cení slona, zvířete v tobě) a v další je sladkýmo-
dak (dar porozumění), pochoutka, kterou máš
velice rád.
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21. नट नाटय् कळा कंुसरी। नाना छंद नतृय् करी।
टाळ मदृागं भरोवरी। उपागं कंार॥े २१॥
naṭa nāṭya kaḻā kuṁsarī | nānā chaṁdeṁ nṛtya
karī |
ṭāḻa mṛdāṁga bharovarī | upāṁga huṁkāre || 21
||

You know the secret art of the actor and his
drama (you understand I am playing a role in
this body). You dance due to the ‘many’ lon-
gings and *pleasures but supported by the rhy-
thm of the tala/cymbal17 and mrudang/drum
you know yourself within every action. *(This
body is but a product of our past, our actions
are the result of past actions. In the same way,
the vast universal body of ganesh is but the re-

17siddharameshwar maharaj- Such is the inner meaning of
the singing of the abhangas (sacred hymns) and the clapping
of your hands and playing the tala (cymbals). abhanga also
means that which is never broken and that is your own true
form/swarup which is ever-present within this knowledge of ‘I
am’ and to have regard for your formless swarup while seeing
every object is the perfect playing of the tala.
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sult of the sum of past actions but He knows,
they are not Myself and He enjoys His play)

Znáš tajné umění herce a jeho dramatu (víš,
že „já jsem“ hraje roli v tomto těle.) Tančíš
tancem „mnoha“ tužeb a *potěšení, ale díky
rytmu činelků/tála18 a bubnu/mrudang víš, že
jsi uvnitř každého činu. *(Toto tělo není nic ji-
ného, než produkt naší minulosti; naše činy jsou
následky minulých činů. Stejně tak široširé uni-
versální těloGanéši není nic jiného než výsledek
souhrnu mnoha činů, nicméně On ví, že „ony
nejsou Mnou“ a užívá si svou hru.)

22. सथ्िरता नाह यके ण। चपळविश अगर्गण।
साजिरी मरूत्ि सलुण। लावणय्खाणी॥ २२॥

18Siddharaméšvar Maharádž řekl: Jaký je vnitřní význam
zpívání svatých hymnů/abhangů, tleskání a hraní na či-
nelky/tála? Abhanga znamená to, co nikdy nekončí, tedy tvou
skutečnou formu/svarúpu, která je vždy přítomná uvnitř to-
hoto poznání „já jsem“ a bezchybné hraní na činelky/tála značí
zření své beztvaré svarúpy, zatímco se díváš na nejrůznější
vnější objekty.
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sthiratā nāhīṁ yeka kṣaṇa | capaḻaviśaīṁ agragaṇa
|
sājirī mūrti sulakṣaṇa | lāvaṇyakhāṇī || 22 ||

You are never still in this *‘ever present mo-
ment’ (this whole creation is one moving form
when you understand this ever present moment
ie. the ‘now’). You are quite unique and the
most nimble of all (your presence is everywhere
at once). Your graceful image is this pure at-
tention and it is truly the source of all beauty.
*(He is the source of undivided time; the mind
divides this time into second, hour, day, night
etc.)

Nikdy nejsi ustálen v tomto *„vždy přítomném
okamžiku“. (Veškeré stvoření je jednotnou for-
mou pohybu, když pochopíš tento vždy pří-
tomný okamžik teď.) Jsi zcela unikátní a nej-
bystřejší ze všech. (Jsi přítomen ve všem.) Tvá
milostiplná podoba je čirou pozorností a je sku-
tečným zdrojem vší krásy. *(On je zdrojem ce-
listvého času; mysl rozděluje tento čas na na
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sekundy, hodiny, dny, noci a tak dále.)

23. णझणुा वाजती नपेरु। वाकंी बोभाटती गजर।
घागरियासहित मनोहर। पाउल दोनी॥ २३॥
ruṇajhuṇā vājatī nepureṁ | vāṁkī bobhāṭatī gaja-
reṁ |
ghāgariyāsahita manohareṁ | pāuleṁ donī || 23
||

The anklets and bells on your small toes ring
softly and the little bells on your bracelets jin-
gle with your steps when you dance (‘I am eve-
rywhere and it is very beautiful’). Your feet are
so exquisite and understanding flows from them
when one places ones head there.

Přívěšky a zvonky na Tvých drobných chodi-
dlech jemně cinkají a zvonečky na Tvých ná-
ramcích Ti zvoní do kroku, když tančíš. (Jsem
všude a je to překrásné.) Tvé nohy jsou zname-
nité a složí-li k nim člověk svou hlavu, vytéká
z nich porozumění.
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24. ईशव्रसभसेी आली शोभा। दिवय्ाबंराचंी फाकंली पर्भा।
साहितय्विश सलुल्भा। अषट्नायका होती॥ २४॥
īśvarasabhesī ālī śobhā | divyāṁbarāṁcī phāṁkalī
prabhā |
sāhityaviśaīṁ sullabhā | aṣṭanāyakā hotī || 24 ||

You are the light that illumines this meeting
place of knowledge. You are ishwara the wit-
ness of all this. This dazzling light is your glo-
rious attire (maharaj- the light means to know)
and on account of your association, that Lord
of this eight-fold prakruti is naturally attained
(you make me the detached Knower/purush).

Ty jsi světlo, které ozařuje shromaždiště moud-
rosti. Jsi íšvara, svědek toho všeho. Toto oslnivé
světlo je Tvé roucho (Maharádž řekl: Světlo zna-
mená poznání) a díky Tvé přízni je tohoto Pána
osmidílné prakruti přirozeně dosaženo. (Učiníš
mě nezávislým Pozorovatelem/purušou.)

25. ऐसा सरव्ागं े स ुदं। सकळ विदय्ाचंा आग।
तय्ासी माझा नमसक्ा। साषट्ागं भाव॥ २५॥
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aisā sarvāṁge suṁdaru | sakaḻa vidyāṁcā āgaru |
tyāsī mājhā namaskāru | sāṣṭāṁga bhāveṁ || 25
||

Your beautiful body of prakruti is this reservoir
of knowledge. My namaskars are offered to you,
with complete faith (lit. with all eight bodies
I bow bown).

Tvé krásné tělo prakruti je zásobárnou poznání.
Nabízím Ti své pozdravy/namaskár s absolutní
vírou.

26. धय्ान गणशेाच वरण्िता।ं मतिपर्काश होय े भर्ातंा।
गणुानवुाद शर्वण करिता।ं वोळे सरसव्ती॥ २६॥
dhyāna gaṇeśāceṁ varṇitāṁ | matiprakāśa hoye
bhrāṁtā |
guṇānuvāda śravaṇa karitāṁ | voḻe sarasvatī || 26
||

When you praise Lord ganesh’s form by liste-
ning to this ‘speech’ then, sarasvati, the goddess
of wisdom is pleased and your confused mind
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will shine with the light of understanding.

Když se modlíš k podobě pána Ganéši na-
sloucháním této „řeči“, pak Sarasvatí, bohyně
moudrosti, je potěšena a tvoje zmatená mysl
zazáří světlem porozumění.

27. जयासि बर्हम्ादिक वदंिती। तथे मानव बापडुे किती।
असो पर्ाणी मदंमती। तहे गणशे चिंतावा॥ २७॥
jayāsi brahmādika vaṁditī | tetheṁ mānava bā-
puḍe kitī |
aso prāṇī maṁdamatī | tehīṁ gaṇeśa ciṁtāvā || 27
||

Even lord brahma,19 the creator of this gross
19Lord brahma is the buddhi or intellect; siddhrameshwar

maharaj-The Self gets called the intellect when a particular
thought has been established and if a firm decisive thought has
not been reached then, the Self gets called mind. The (decisive)
intellect and the (indecisive) mind are both thoughts but it is
the intellect that decides that the One formless Self is some
particular thing and as soon as it has determined this then,
the intellect stops working. This means that you have become
objective.

70



1.2 Chvála Pánu Ganéšovi
[X\

world and the other gods like vishnu and
mahesh (ie. three gunas) bow down to this
knowledge. How could a poor man in the ‘many’
thoughts ever be found ‘there’ in brahman? (Ei-
ther be brahman or remain a man; maharaj- you
cannot put two swords in the one sheath) When
the understanding of that Reality has become
dull in the prana (“I am a body”), then one
should contemplate on lord ganesh.

Dokonce i pán Brahma20, stvořitel tohoto
hrubého světa, a ostatní bohové jako Višnu
a Mahéš (to znamená tři guny) se sklání před
tímto poznáním. Jak by mohl ubohý člověk

20Pán Brahma značí buddhi neboli intelekt. – Siddhara-
méšvar Maharádž řekl: Já je označováno jako intelekt, dojde-li
ke zformování určité konkrétní myšlenky. Pokud ke zformo-
vání jednoznačné, pevně dané myšlenky nedojde, označujeme
Já jako mysl. Rozhodný intelekt a nerozhodná mysl jsou oba
pouhou myšlenkou, ovšem je to intelekt, který rozhodne, že
Jediné beztvaré Já je jakousi omezenou věcí, a ve chvíli kdy je
toto rozhodnuto, intelekt přestává pracovat. To znamená, že
jsi byl objektivizován.
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v „mnoha“ myšlenkách někdy nalézt ono „tam“,
které je v brahman? (Buď se staň brahman,
nebo zůstaň člověkem. – Maharádž řekl: Ne-
můžeš zasunout dva meče do jedné pochvy.)
Když toto porozumění Skutečnosti v životním
dechu/práně zevšední („já jsem tělo“), pak by
měl člověk rozjímat o pánu Ganéšovi.

28. जे मरूख् अवलण। जे कां हीणानि हीण।

तचेि होती द पर्विण। सरव्विश॥ २८॥
je mūrkha avalakṣaṇa | je kāṁ hīṇāhūni hīṇa |
teci hotī dakṣa praviṇa | sarvaviśaīṁ || 28 ||

mula maya (‘I am’) is foolish and her atten-
tion is gross. But why should this lowly mula
maya, become even more lowly (become “I am
a body”)? But she becomes that Reality when
she is always alert and gives her full attention
to this ‘I am’.

Múla-mája („já jsem“) je hloupá a její pozor-
nost je hrubá. Ale proč by tato nízkámúla-mája
měla klesnout ještě níže (a stát se pocitem „já
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jsem tělo“)? Je-li však neustále bdělá a věnuje
svou plnou pozornost tomuto „já jsem“, stane
se Skutečností.

29. ऐसा जो परम समरथ्। परूण् करी मनोरथ।

सपर्चीत भजनसव्ारथ्। कलल्ौ चडंीविनायकेौ॥ २९॥
aisā jo parama samartha | pūrṇa karī manoratha |
sapracīta bhajanasvārtha | kallau caṁḍīvināyekau
|| 29 ||

ganesh is that witnessing purush and He is that
Supreme Reality too (when that purush gives
up His affection for His prakruti). He fulfils the
desires of the mind and makes you desireless.
He is within this pure sagun experience and
His *bhajan are your only true wealth. Within
this kali era (within body consciousness) there
is sharada and ganesh and they should be un-
derstood (prakruti and purush21). *(siddhara-
meshwar maharaj- to do bhajan is to know your

21siddharameshwar maharaj- When the Supreme Self/para-
matma takes one step out from his own state, only then does
he get the title of atma and becomes this satchidananda form.
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swarup within every action)

Ganéša je tento pozorující puruša a je rov-
něž Nejvyšší Skutečností (to nastane, vzdá-li
se puruša své náklonnosti k prakruti). Naplní
touhy mysli a oprostí tě od žádostí. On je
uvnitř této čiré zkušenosti saguny a jeho *chva-
lozpěv/bhadžan je tvoje jediné skutečné bohat-
ství. Uvnitř této kali-jugy (tedy v tělesném vě-
domí) jsou zde Šárada a Ganéša (tedy prakruti
a puruša)22 a měli by být pochopeni. *(Siddha-

He was completely content in his own place and at that time
he was not aware of any gunas or even himself. By becoming
satchidananda, there comes the experience of his own exis-
tence, knowing and contentment. This only is the original “I
am” thought of that original purush. This also gets called ish-
wara, atma, mula purush, mulamaya, mula prakruti, shiva-
shakti and lakshmi-narayana. These pairings of feminine and
masculine names are present in this thought, “I am brahman.”
The thought is actually the feminine principle/prakruti and
the one who has the understanding of this, is that purush.

22Siddharaméšvar Maharádž řekl: Když Nejvyšší Já/para-
mátma vykročí ze svého vlastního stavu, pouze tehdy do-
stane jméno átma a stane se formou sat-čit-ánandy. Bylo na-
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raméšvar Maharádž řekl: Zpívat bhadžan zna-
mená poznávat svou svarúpu uvnitř každého
činu.)

30. ऐसा गणशे मगंळमरूत्ी। तो मय्ां सत्विला यथेामति।
वाछंय्ा धनि चितत्। परमारथ्ाची॥ ३०॥
aisā gaṇeśa maṁgaḻamūrtī | to myāṁ stavilā ye-
thāmati |
vāṁchyā dharūni cittīṁ | paramārthācī || 30 ||

Like this is ganesh and He gets called the
most auspicious of images (‘I am everywhere’).
The mind is praising Him when it holds this
‘I am’ understanding firmly and this ‘I am’
is the desire for paramarth/ Ultimate Accom-

prosto spokojené na svém místě a v oné chvíli si neuvědomo-
valo guny, ba ani sebe sama. Tím, že se stalo sat-čit-ánandou,
přišla i zkušenost sebe sama, poznání a spokojenost. Taková
je původní myšlenka „já jsem“ původního purušy. Je nazý-
ván také íšvara, átma, múla-puruša, múla-mája, múla-prakruti,
šiva-šakti a lakšmí-nárájana. Tyto páry ženských a mužských
jmen jsou přítomny v myšlence „já jsem brahman“. Myšlenka
je v zásadě ženský princip/prakruti a ten, kdo si ji uvědomuje,
je puruša.
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plishment (param- supreme, ultimate; arth- ac-
complishment, meaning, wealth).

Takový je pánGanéša; byl nazván nejpříznivější
podobou. („já jsem všude“). Mysl se k Němu
modlí, když neotřesitelně chápe toto „já jsem“
a toto „já jsem“ je touhou Nejzazšího Dovr-
šení/paramárthy. (Paramártha znamená param
– „nejzazší“ a arth – „dovršení“ nebo „smysl“.)

Note: maharaj- He is the beginning of the gunas and
He is nirgun. Because of the gunas I can know the
nirgun. The gunas and nirgun both belong to Him.

Poznámka: Maharádž řekl: On je počátkem gun a On
je nirgun. Díky gunám můžu poznat nirgunu. Guny
i nirgun náležejí Jemu.

Note: The gunas are basically four. The guna me-
ans inherent quality or property. There is tamo guna,
rajo guna, sattwa guna and that pure sattwa guna.
The inherent property of tamo is not knowing, rajo
guna is not knowing and knowing mixed together, and
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sattwa guna is knowing. On account of these three
together, a world and body are created through ob-
jectification. When you stop objectifying then, there
appears the pure sattwa guna of mula maya. This
is to simply effortlessly know. And beyond this as
the witness is that nirgun of ganesh and that is pure
knowledge. maharaj said that pure knowledge means
no-knowledge.

Poznámka: Guny jsou v zásadě čtyři. Guna znamená
vlastní kvalitu neboli vlastnost. Existují tama guna,
radža guna, sattva guna a tato čirá sattva guna. Vlast-
ností tama guny je nevědomost, radža guna je směsí
nevědomosti a poznání a sattva guna je poznání. Tyto
tři společně tvoří svět a tělo skrze proces objektivi-
zace. Když přestaneš objektivizovat, potom se objeví
čirá sattva guna múla-máji. To je poznáno jednoduše
a bez úsilí. A za tím, jakožto svědek, je nirgun Ganéši
neboli čiré poznání. – Maharádž řekl: Čiré poznání
znamená ne-poznání.

इति शर्ीदासबोध े गुशिषय्सवंादे
गणशेसत्वननाम समास सरा॥ २॥ १.२
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iti śrīdāsabodhe guruśiṣyasaṁvāde
gaṇeśastavananāma samāsa dusarā || 2 || 1.2

Tímto končí 2.kapitola 1.dášaky s názvem
„Chvála Pánu Ganéšovi“

Překlad z angličtiny – Matěj Čihák 2017
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1.3 Chvála bohyni
Šáradě (Sarasvatí )

समास तिसरा : शारदासत्वन
samāsa tisarā : śāradāstavana
Praise to Goddess Sharada (Saraswati)

|| Šrí Rám ||

Note: The feminine aspect of knowledge

Poznámka: Ženskému aspektu poznání.
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1. आतां वदंीन वदेमाता। शर्ीशारदा बर्हम्सतुा।
शबद्मलू वागद्वेता। माहं माया॥ १॥
ātāṁ vaṁdīna vedamātā | śrīśāradā brahmasutā |
śabdamūla vāgdevatā | māhaṁ māyā || 1 ||

*Now, is the worship of the mother of the ve-
das (mother of knowing). She is sharada or sa-
raswati and she is the daughter of brahman. She
is the source of this ‘word’23 and the goddess of
the four speeches. She is this great maya. *(The
thoughts are given up and understanding of this
‘I am’ or ‘speech’ has come; it means to be in
the moment or the ‘now’.)

*Nyní přistupme k uctívání matky véd (matky
poznání). Jmenuje se Šárada nebo též Sarasvatí

23Note: in the Bible, John 1.1-5 it says, In the beginning
was the Word, and the Word was with God and the Word
was God. He was in the beginning with God. All things were
made through Him and without Him nothing was made, that
was made. In Him was life and the life was the light of men.
And the light shines in the darkness and the darkness does not
recognize it.
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a je dcerou brahman. Ona je zdrojem tohoto
„slova“24 a je bohyní čtyř promluv. Ona je veli-
koumájou . *(Myšlenky jsou odevzdány a přišlo
porozumění tomuto „já jsem“ neboli „řeči“; to
znamená být v přítomnosti neboli v „teď“.)

2. जे उठवी शबद्ाकुंर। वदे वखैरी अपार।
जे शबद्ाच अभय्ातंर। उकन दावी॥ २॥
je uṭhavī śabdāṁkura | vade vaikharī apāra |
je śabdāceṁ abhyāṁtara | ukalūna dāvī || 2 ||

She is mula maya and she is the arising of this
‘word’, ‘I am’. She is the articulated speech/vai-
khari25 and she becomes that unlimited para-

24V Bibli, Jan 1, 1-5, se praví: „Na počátku bylo Slovo, to
Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku
u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic,
co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě
svítí a tma jej nepohltila.“

25 siddharameshwar maharaj- She is the goddess of speech.
The four speeches para, pashyanti, madhyama and vaikhari
have emerged from her. She is also known as mula maya or
prakruti or sharada and she has arisen upon that Supreme
Self, our own pure form or swarup. She is this unspoken word
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matma when she reveals the hidden meaning
of this ‘word’. (maharaj- the meaning is para-
matma)

Ona je múla-mája a je vznikem tohoto „slova“,
tohoto „já jsem“. Ona je pronesenou řečí/vai-
khari26 a stane se neomezeným paramátma, po-
kud zjeví skrytý smysl tohoto „slova“. (Maha-
rádž řekl: Smysl znamená paramátma.)

3. जे योगियाचंी समाधी। ज े धारिषट्ाचंी कृतबदुध्ी।
ज े विदय्ा अविदय्ा उपाधी। तोडून टाकी॥ ३॥

‘I am’ that is present within the breath of every creature. Her
nature is to simply effortlessly know and this inspiration ‘I
am’ is the expression of that ‘Inexpressible.’ To saraswati the
Mother of the World, I bow down.

26Siddharaméšvar Maharádž řekl: Ona je bohyní řeči. Čtyři
řeči para, pašjanti, madhjama a vaikhari povstaly z Ní. Je
známa také jako múla-mája, prakruti nebo Šárada; vyvstala
uvnitř Nejvyššího Já, naší skutečné formy neboli svarúpy. Ona
je tím nevyslovitelným slovem „já jsem“, přítomným v dechu
každé bytosti. Její přirozeností je prostě a bez úsilí znát a tato
inspirace „já jsem“ je vyjádřením Nevyjádřitelného. Klaním se
Sarasvatí, Matce Světa.
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je yogiyāṁcī samādhī | je dhāriṣṭāṁcī kṛtabuddhī
|
je vidyā avidyā upādhī | toḍūna ṭākī || 3 ||

mula maya is the samadhi of the yogi; mula
maya is the intellect/buddhi of the courageous.
Her knowledge cuts away the limiting concept
of this maya of ignorance (“I am a body”).
(mula maya is themaya of knowledge;maharaj-
it wants only to know)

Múla-mája je pohroužením/samádhi jógina;
múla-mája je intelektem/buddhi statečného.
Její poznání odtíná omezující koncepty nevě-
domé máji (pocitu „já jsem tělo“). (Múla-mája
je májou poznání. – Maharádž řekl: Ona chce
pouze znát.)

4. जे माहापुषाची भारय्ा। अति सलगन् अवसथ्ा तरुय्ा।
जयकेरितां महतक्ारय्ा। पर्वरत्ले साध॥ु ४॥
je māhāpuruṣācī bhāryā | ati salagna avasthā turyā
|
jayekaritāṁmahatkāryā | pravartale sādhu || 4 ||
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She is the consort (known) of the great purush
(Knower); she is very attached to the fourth
state/turya (witnessing); to attain this great
*‘action’ of mula maya the sadhu strives hard.
*(‘I am everything, everywhere’)

Ona je chotí (poznávaným) velikého puruši
(Poznávajícího); je silně připoutaná ke čtvr-
tému stavu/turíja. Pro dosažení tohoto velikého
*„činu“ múla-máji musí sádhu vytrvale usilo-
vat. *(Jsem všechno, jsem všude.)

5. जे महंताचंी शातंी। ज े ईशव्राची निज शकत्ी।
ज े ानियाचंी विरकत्ी। नरैाशशोभा॥ ५॥
je mahaṁtāṁcī śāṁtī | je īśvarācī nija śaktī |
je jñāniyāṁcī viraktī | nairāśaśobhā || 5 ||

She is the peace of the Knower; she is the inhe-
rent power/shakti of shiva and she is the ador-
nment of detachment and the desirelessness of
the gnyani.

Ona je mírem Poznávajícího; ona je Šivovou
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vlastní silou/šakti a je ozdobou džňánina v po-
době nepřipoutanosti a oproštěnosti.

6. जे अनतं बर्हम्ाडं घडी। लीळाविनोदचि मोडी।
आपण आदिपुष दडी। मान राह॥े ६॥
je anaṁta brahmāṁḍeṁ ghaḍī | līḻāvinodeṁci
moḍī |
āpaṇa ādipuruṣīṁ daḍī | mārūna rāhe || 6 ||

She is that *‘endless’ appearing as the
brahmanda (gross creation) and when she de-
stroys her delightful play then she remains hid-
den within her original purush. *(That ‘endless’
purush forgets Himself and appears as His pra-
kruti, but when He remembers Himself then her
‘realness’ disappears and she is, as if a dream)

Ona je *„nekonečným“ projevením tohoto
hrubého světa/brahmánda a když skončí svou
líbeznou hru, zůstává skryta uvnitř svého pů-
vodního puruši. *(Nekonečný puruša zapomene
na sebe samého a ztratí se ve své prakruti, ale
když se puruša na sebe rozpomene, její „reál-
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nost“ zmizí a bude jako pouhý sen.)

7. जे पर्तय् पाहातां आडळे। विचार घतेां तरी नाडळे।
जयचेा पार न कळे। बर्हम्ादिकासंी॥ ७॥
je pratyakṣa pāhātāṁ āḍaḻe | vicāra ghetāṁ tarī
nāḍaḻe |
jayecā pāra na kaḻe | brahmādikāṁsī || 7 ||

When you have properly understood these sen-
sory experiences then, she is met and when you
accept that *thoughtless then, she is not even
touched. Her greatness cannot be known by lord
brahma and other gods. *(That thoughtless is,
I do not exist)

Pokud jsi správně pochopil smyslové zkuše-
nosti, setkáš se s ní; a přijmeš-li ono *bez-
myšlenkovité, zůstane zcela nedotčená. Její ve-
likost nemůže být poznána pánem brahmou ani
jiným z bohů. *(Ono bez-myšlenkovité zna-
mená, že „já neexistuji“.)

8. जे सरव् नाटक अतंरक्ळा। जाणीव सफू्रत्ी निरम्ळा।

86



1.3 Chvála bohyni Šáradě (Sarasvatí )
[X\

जयचेनेी सव्ानदंसोहळा। ानशकत्ी॥ ८॥
je sarva nāṭaka aṁtarkaḻā | jāṇīva sphūrtī nirmaḻā
|
jayecenī svānaṁdasohaḻā | jñānaśaktī || 8 ||

She is the ‘all’ and effortless knowing is her ‘art’.
With this inspiration ‘I am’ she creates this play
within; and due to her power/shakti there is
that celebration of one’s own bliss. (tukaram-
with this body and with these eyes I seen my
own death and such a celebration cannot be ex-
pressed)

Ona je „vše“ a poznání bez úsilí je její „umění“.
Inspirována tímto „já jsem“ tvoří tuto vnitřní
hru; a skrze její sílu/šakti přichází oslavení tvé
vlastní blaženosti. (Tukárám řekl: V tomto těle
a těmato očima vidím svou vlastní smrt – a ne-
dokáži vyjádřit tu slávu!)

9. जे लावणय्सव्पाची शोभा। ज े परबर्हम्सरूय्ाची पर्भा।
ज े शबद् वदोनि उभा। ससंार नासी॥ ९॥
je lāvaṇyasvarūpācī śobhā | je parabrahmasūryācī
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prabhā |
je śabdīṁ vadoni ubhā | saṁsāra nāsī || 9 ||

She is this graceful, beautiful form of that
formless swarup; she is the radiance of the Sun
who is that parabrahman. She creates a worl-
dly existence/samsar within this ‘word’ and she
also destroys it.

Ona je milostiplnou, překrásnou podobou bez-
tvaré svarúpy; je jasem slunce parabrahma.
Tvoří pozemskou existenci/samsáru uvnitř to-
hoto „slova“ a rovněž ji ničí.

10. जे मोशर्िया माहामंगंळा। जे सतर्ावी जीवनकळा।
हे सतत्व्लीळा ससुीतळा। लावणय्खाणी॥ १०॥
je mokṣaśriyā māhāṁmaṁgaḻā | je satrāvī jīvana-
kaḻā |
he sattvalīḻā susītaḻā | lāvaṇyakhāṇī || 10 ||

She is the wealth of liberation; she is within
the seventeen27 principles and she is the art of

27Five organs of knowing, five organs of action and the five
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living. She is the peace and the play of this sat-
twa guna and the source of all beauty.

Ona je hojností osvobození; je uvnitř sedmnácti
principů28, je uměním života. Je mírem, je hrou
sattva guny, je zdrojem vší krásy.

11. जे अवकेत् पुषाची वकेत्ी। विसत्ार वाढली इचछ्ाशकत्ी।
ज े कळीकाळाची नियतंी। सद ्गुकृपा॥ ११॥
je avekta puruṣācī vektī | vistāreṁ vāḍhalī
icchāśaktī |
je kaḻīkāḻācī niyaṁtī | sadgurukṛpā || 11 ||

She is the manifestation of the unmanifest pu-
rush; she is the expansive power of this original
wish (‘I want to be’). She is the death of the
kali era (ie. body consciousness), due to sad-
guru’s grace.

Ona je projevem neprojeveného puruši; je roz-

pranas, mind and buddhi .
28Pěti orgánů poznávání, pěti orgánů činů, pěti prán, mysli

a intelektu.
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šiřující se silou původního přání („já chci být“).
Přináší smrt kali-jugy skrze milost Sadgurua.

12. जे परमारथ्मारग्चा विचार-। निवडून दावी सारासार।
भवसिंधचूा पलैपार। पाववी शबद्बळ॥ १२॥
je paramārthamārgīṁcā vicāra- | nivaḍūna dāvī
sārāsāra |
bhavasiṁdhūcā pailapāra | pāvavī śabdabaḻeṁ ||
12 ||

When she becomes *thoughtless on the path
of paramarth (Ultimate Accomplishment) then,
there is the discrimination between the es-
sence (nirgun) and non-essense (sagun). By the
power of her ‘word’, one is taken to the other
shore beyond this worldly existence. *(She is
knowledge and this should immerse itself in no-
knowledge, I do not exist)

Stane-li se *bez-myšlenkovitou na cestě Koneč-
ného Dosažení/paramárthy, dojde k rozlišení
mezi podstatou/nirgunou a ne-podstatou/sagu-
nou. Síla jejího „slova“ vezme člověka na druhý
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břeh, za světskou existenci. *(Ona je poznáním
a to by se mělo ponořit do ne-poznání „já nee-
xistuji“.)

13. ऐसी बवषे नटली। माया शारदा यकेली।
सिदध्चि अतंरी सचंली। चतरुव्िधा पर्कार॥ १३॥
aisī bahuveṣeṁ naṭalī | māyā śāradā yekalī |
siddhaci aṁtarī saṁcalī | caturvidhā prakāreṁ ||
13 ||

This solitary sharada is maya and she assu-
mes the ‘many’ disguises (“I am so and so”).
Only that *siddha (accomplished/Master) has
succeeded in gathering together her four spee-
ches within this inner space. (para, pashyanti,
madhyama and vaikhari are the four forms of
speech) *(Only the siddha in beyond this maya
and her speech; He uses her knowledge to stay
in the world)

Tato jedinečná Šárada je májou a bere na
sebe mnoho převleků („jsem to či ono“). Pouze
*dokonalý Mistr/siddha uspěl ve shromažďo-
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vání jejích čtyř promluv ve vnitřním prostoru.
(Para, pašjanti, madhjama a vaikhari jsou čtyři
podoby řeči.) *(Pouze siddha překračuje tuto
máju a její promluvy; používá její poznání pro
svůj pobyt ve světě.)

14. तह वाचा अतंर आल। त वखैरिया पर्गट केल।
मह्णौन करत्तुव् जितकु जाल। त शारदागणु॥ १४॥
tīṁhīṁ vācā aṁtarīṁ āleṁ | teṁ vaikhariyā pra-
gaṭa keleṁ |
mhaṇauna kartutva jitukeṁ jāleṁ | teṁ śāradāgu-
ṇeṁ || 14 ||

Three of these speeches appear within her inner
space and the fourth is when that Reality ma-
nifests as the articulated word (there is gradual
objectification from the para to the vaikhari;
para is the feeling ‘I am’, pashyanti is when a
thought begins to take form,madhyama is when
a thought is formed and one thinks, “I have to
say this” and vaikhari is when it is spoken).
Therefore understand that the power and ca-
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pacity of that Reality to do, is on account of
this pure sattwa guna (para speech) of sharada.
(That Reality does not do anything; doing is
accomplished through these speeches of maya;
through the power of thought and the spoken
word)

Tři z těchto promluv se zjevují v jejím vnitř-
ním prostoru a čtvrtá tehdy, když se Skuteč-
nost manifestuje jako vyslovené slovo. (Dochází
zde ke stupňování objektivizace od pary po vai-
kharu; para značí pocit „já jsem“; pašjanti na-
stává, když myšlenky začínají nabývat podobu;
madhjama tehdy, když myšlenka je zformována
a člověk si řekne „já to musím říct“ a vaikhari
nastává, když je myšlenka vyslovena.) Proto po-
chop, že síla a schopnost Skutečnosti konat zá-
visí na této Šáradině čiré sattva guně. (Sku-
tečnost nic nekoná; konání se odehrává skrze
promluvy máji, skrze sílu mysli a vyřčeného
slova.)

15. जे बर्हम्ादिकाचंी जननी। हरीहर जयपेासनुी।
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सषृट्िरचना लोक तिनी। विसत्ार जयचेा॥ १५॥
je brahmādikāṁcī jananī | harīhara jayepāsunī |
sṛṣṭiracanā loka tinī | vistāra jayecā || 15 ||

She is the mother of the three gods (brahma
etc., the three gunas) and *harihara comes from
her. The created gross world within these three
worlds of waking, dreaming29 and deep sleep

29siddharameshwar maharaj- But here some doubts arise:
“When the world vanishes from our intellect or if we were to
die or even if we were just to close our eyes then, the world
disappears. But does an outside world still remain? And if your
answer is it does continue to remain then, how can we call it
false?” Now, if we were to use this same line of thinking with
regards to our dream then it would mean that, a doubt would
remain that the dream continues even after we have awoken.
But in the dream, which we ourselves have created, there are
also people, houses, trees, mountains and rivers. And when
our dream vanishes, where have all these things of our dream
intellect gone? The answer is; they are all absorbed within the
one who created the dream. In the same way, this world created
by our intellect does not remain and it is absorbed within the
one who created it. If you have a dream and in that dream
you dream you go to sleep and again in that dream you dream
you wake up to another day. And if everything in the dream
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are the expansion of her. *(When vishnu/sattwa
guna and mahesh/tamo guna oppose each other
there is rajo guna and then thinking, conceptu-
alising takes place. Once it was said, they deci-
ded to come together as one so that they could
know brahman ie. forget everything/tamo and
effortless knowing/sattwa remains)

Ona je matkou tří bohů (tří gun) a *nejvyšší
božstvo/harihara vychází z ní. Stvořený hrubý
svět se třemi stavy bdění, snění30 a hlubokého

was just like on the first day then, that dream could appear
to have continuity. This would then be just like this world of
the waking state. In a dream you may see many years pass by.
You may see yourself as a child and you may see yourself as an
old man and you may even see your own death and still you
never feel that the dream is false. But when you awake and
your intellect gives up that dream then, where is that dream?
This world of the waking state is just like that too.

30Siddharaméšvar Maharádž řekl: Zde vyvstávají jisté po-
chybnosti: „Když svět zmizí z našeho intelektu nebo pokud
jsme zemřeli nebo když prostě jen zavřeme oči, svět zmizí.
Existuje nadále vnější svět nebo ne? A je-li vaše odpověď, že
nadále existuje, jak ho pak můžeme nazývat klamným?“ Nyní,
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spánku jsou jejími expanzemi. *(Když se Višnu
neboli sattva guna a Mahéš neboli tama guna
postaví jeden proti druhému, nastává radža
guna a tudíž přichází myšlení a konceptualizace.
Bylo řečeno: rozhodnou-li se naopak jít společně
jako jeden jediný, pak mohou poznat brahman;
to znamená všechno zapomenout (tama) a tak
zůstat v poznání bez úsilí (sattva).

použijeme-li tentýž způsob uvažování s ohledem na naše snění,
pak můžeme dojít k pochybnosti, zda náhodou sen nepokra-
čuje po našem probuzení. Ve snu, který jsme si stvořili, jsou
také lidé, domy, stromy, hory a řeky. A když náš sen skončí,
kam se poděly všechny ty věci našeho snového intelektu? Od-
pověď zní: jsou pohlceny tím, kdo sen stvořil. Stejně tak tento
svět, stvořený naším intelektem, nezůstává a je pohlcen tím,
kdo jej stvořil. Zdá se ti sen a v tom snu se ti zdá, že jdeš spát,
a v tomto snu se ti opět zdá sen a příští den se probudíš. A po-
kud vše v tom snu bylo jako předchozího dne, tak se může zdát,
že sen má kontinuitu. Byl by tudíž úplně stejný jako tento svět
bdělého stavu. Ve snu mohou proběhnout dlouhé roky. Můžeš
vidět sám sebe jako dítě a starce a můžeš rovněž vidět svou
vlastní smrt a ani tě nenapadne, že je ten sen klamný. Ale
když se probudíš a tvůj intelekt se snu vzdá, tak kde je pak
sen? Úplně stejné je to s tímto bdělým stavem.
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16. जे परमारथ्ाच मळू। नातंरी सदव्िदय्ाची केवळ।
निवातं निरम्ळ निशच्ळ। सव्पसथ्िती॥ १६॥
je paramārthāceṁ mūḻa | nāṁtarī sadvidyācī ke-
vaḻa |
nivāṁta nirmaḻa niścaḻa | svarūpasthitī || 16 ||

She is the beginning of paramarth and if
this is maintained then afterwards there
will be that one pure knowledge (accom-
plishment of paramarth), the silent and still
swarup (knowledge/gnyan is dissolved in bey-
ond knowledge/vignyan).

Ona je počátkem paramárthy a je-li takto udr-
žována, pak později přijde ono jedinečné čisté
poznání (dosažení paramárthy), tichá a klidná
svarúpa. (Poznání, džňána, je rozpuštěna za-
poznáním, vidžňánou.)

17. जे योगियाचं े धय्ान। ज े साधकाचं े चिंतन।
ज े सिदध्ाचं े अतंःकरण्। समाधिप॥ १७॥
je yogiyāṁce dhyānīṁ | je sādhakāṁce ciṁtanīṁ |
je siddhāṁce aṁtaḥkarṇīṁ | samādhirūpeṁ || 17
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||

She is the meditation of the yogi. She is the
thinking of the sadhak/ seeker (‘I am He’). She
is the *samadhi (I do not exist) of the si-
ddha/accomplished that is within inner faculty
of knowing. *(sam/the same; adhi/before: as
you were before)

Ona je meditací jógina. Je myšlením hledají-
cího/sádhaka („já jsem On“). Je *samádhi („já
neexistuji“) dokonalého Mistra/siddha, jenž
spočívá v nitru vnitřního umu poznání. *(Sa-
mádhi znamená sam – „takové jako“ a ádhi
– „předtím“, tedy „takové, jaké to bylo před-
tím“.)

18. जे निरग्णुाची वोळखण। जे अनभुवाची खणू।
जे वय्ापकपण सपंरूण्। सरव्ाघंट॥ १८॥
je nirguṇācī voḻakhaṇa | je anubhavācī khūṇa |
je vyāpakapaṇeṁ saṁpūrṇa | sarvāṁghaṭīṁ || 18
||
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She is the sagun of that nirgun and she becomes
that nirgun of the sagun when it completely
pervades her form.

Ona je sagunou nirguny a stává se nirgunou sa-
guny tehdy, když zcela překročí svou formu.

19. शासत्र् परुाण वदे श्ति। अखडं जयचे सत्वन करिती।
नाना प जयसेी सत्विती। पर्ाणीमातर्॥ १९॥
śāstreṁ purāṇeṁ veda śruti | akhaṁḍa jayeceṁ
stavana karitī |
nānā rūpīṁ jayesī stavitī | prāṇīmātra || 19 ||

The shasthras, puranas, vedas and shruti
always sing the praises of her. Within the
‘many’ forms in the prana there is this singing
to her (within every creature there is this ‘I am’
inspiration).

Šástry, purány, védy a šruti ji ustavičně chválí.
Uvnitř „mnoha“ forem životního dechu/prány
zní pro ni tato píseň. (Uvnitř každého stvoření
dlí tato inspirace „já jsem“.)
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20. जे वदेशासत्र्ाचंी महिमा। ज े निरोपमाची उपमा।
जयकेरितां परमातम्ा। ऐस बोलिज॥े २०॥
je vedaśāstrāṁcī mahimā | je niropamācī upamā |
jayekaritāṁ paramātmā | aiseṁ bolije || 20 ||

She is the greatness of the vedas and shasthras*.
She is the expression of that ‘inexpressible’ and
on account of her, the paramatma can speak
this ‘word’. *(Finally, they could only say, ‘neti,
neti’; ‘Not this, not that’)

Ona je velikostí véd a šáster.* Je vyjádřením
nevyjádřitelného a díky ní může paramátma
pronést toto „slovo“. *(Nakonec i védy a šástry
říkají pouze néti, néti – „ani to, ani ono“.)

21. नाना विदय्ा कळा सिदध्ी। नाना निशच्याची बदुध्ी।
ज े सूम् वसत्चूी शदुध्ी। पेत्ीमातर्॥ २१॥
nānā vidyā kaḻā siddhī | nānā niścayācī buddhī |
je sūkṣma vastūcī śuddhī | jñeptīmātra || 21 ||

There are the ‘many’ knowledges, there is her
art of knowing (sagun) and there is that accom-
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plished nirgun. When the ‘many’ thoughts ce-
ase and the intellect/buddhi is dedicated to this
knowing then, she becomes that pure Reality.

Je tu „mnoho“ znalostí, je tu její schopnost
poznání/saguna a je tu ona dokonalá nir-
guna. Když „mnoho“ myšlenek ustane a inte-
lekt/buddhi se zaměří na toto poznání, pak se
stane čirou Skutečností.

22. जे हरिभकत्ाचंी निजभकत्ी। अतंरनिषठ्ाचंी अतंरसत्िथी।
ज े जीवनम्कुत्ाचंी मकुत्ी। सायोजय्ता त॥े २२॥
je haribhaktāṁcī nijabhaktī | aṁtaraniṣṭhāṁcī
aṁtarastithī |
je jīvanmuktāṁcī muktī | sāyojyatā te || 22 ||

She is devotion to one’s own Self by the devo-
tee of hari (vishnu- to know). She is the stead-
fast inner-space and she is the liberation of the
jivan-mukti (freedom of the jiva ie. shiva) and
then that Final Liberation.

Ona je oddaností k vlastnímu Já skrze oddanost
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hariho (tedy Višnua neboli poznání). Je nehyb-
ným vnitřním prostorem, je osvobozením dží-
vanmukty (tedy džívy, který se osvobodil a stal
Šivou) a tudíž Konečným Osvobozením.

23. जे अनतं माया वषैण्वी। न कळे नाटक लाघवी।
जे थोराथोरासी गोवी। जाणपण॥ २३॥
je anaṁta māyā vaiṣṇavī | na kaḻe nāṭaka lāghavī
|
je thorāthorāsī govī | jāṇapaṇeṁ || 23 ||

She is the endless brahman (no-knowledge) and
the maya of vishnu/knowledge. When she is
this enchanting play then, that brahman is not
understood, for then she binds the greatest of
the great in the pride of knowing and ‘I am
brahman’.

Ona je nekonečným brahman (ne-poznáním)
i májou Višnua (poznáním). Je-li touto okouz-
lující hrou, pak brahman není pochopeno, neboť
ona spoutá to největší z největších v pýše po-
znání „já jsem brahman“.
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24. ज ज षट्ीन दखेिल। ज ज शबद् वोळखिल।
ज ज मनास भासल। तितकु प जयचे॥ २४॥
jeṁ jeṁ dṛṣṭīneṁ dekhileṁ | jeṁ jeṁ śabdeṁ
voḻakhileṁ |
jeṁ jeṁ manāsa bhāsaleṁ | titukeṁ rūpa jayeceṁ
|| 24 ||

Whatever has been seen was due to her
knowledge; whatever has been recognised was
due to her ‘word’; and whatever has appeared
to the mind was truly her form.

Cokoli, co bylo zřeno, bylo zřeno díky jejímu
poznání; cokoli, co bylo rozpoznáno, bylo rozpo-
znáno díky jejímu „slovu“; a cokoli se objevilo
v mysli, přišlo ve skutečnosti od ní.

25. सत्वन भजन भकत्ि भाव। मायवाचनू नाह ठाव।
या वचनाचा अभिपर्ाव। अनभुवी जाणती॥ २५॥
stavana bhajana bhakti bhāva | māyeṁvācūna
nāhīṁ ṭhāva |
yā vacanācā abhiprāva | anubhavī jāṇatī || 25 ||
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Praise, bhajan and faithful devotion have no
place without this maya. Only the Knower wi-
thin this ‘I am’ experience understands the im-
portance of her divine ‘speech’.

Modlitba, bhadžan a věrná oddanost by bez
této máji neměly své místo. Toliko Poznávající
uvnitř zkušenosti „já jsem“ chápe důležitost její
božské „řeči“.

26. मह्णौनी थोरानि थोर। जे ईशव्राचा ईशव्र।
तयसेी माझा नमसक्ार। तदाशंचि आता॥ं २६॥
mhaṇaunī thorāhuni thora | je īśvarācā īśvara |
tayesī mājhā namaskāra | tadāṁśeṁci ātāṁ || 26
||

Therefore she is greater than the greatest and
the God of Gods (on account of her the Reality
is understood). I make my namaskar to that
Reality by becoming a part of her, now (by be-
coming this sagun experience).

Proto je větší než největší a je Bohem Bohů.
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(Skrze ni je pochopena Skutečnost.) Skládám
své pozdravy této Skutečnosti tím, že se stávám
její součástí – teď. (Stávám se touto zkušeností
saguny.)

Note: It is important to grasp these two aspects of
knowledge. She is perceived when everything is for-
gotten and therefore she may be called zero or no-
thing and He knows this zero: maharaj- if someone is
told to see who is in the room, he will say, ‘Nothing
is there.’ But that bloody fool forgot, He was there.

Poznámka: Je třeba pochopit tyto dva aspekty po-
znání. Ona je vnímána, když je všechno zapomenuto,
a proto může být nazývána nulou nebo ničím, a On
je ten, který zná tuto nulu. – Maharádž řekl: Pokud
někomu řeknou, aby se podíval do pokoje, jestli tam
někdo není, odpoví „Nikdo tam není.“ Ale ten zatra-
cený blázen při tom zapomněl, že tam byl On!

इति शर्ीदासबोध े गुशिषय्सवंादे
शारदासत्वननाम समास तिसरा॥ ३॥ १.३
iti śrīdāsabodhe guruśiṣyasaṁvāde
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śāradāstavananāma samāsa tisarā || 3 || 1.3

Tímto končí 3. kapitola 1. dášaky knihy
Dásbódh s názvem „Chvála bohyni Šáradě
(Sarasvatí)“

Překlad z angličtiny – Matěj Čihák 2017

106



1.4 Chvála
Sadguruovi

समास चवथा : सद ्गुसत्वन
samāsa cavathā : sadgurustavana
Praise to Sadguru

Note: maharaj- First ganesh and sharada are bowed
to and then sadguru. Because of them I can know the
sadguru, that Reality.

Poznámka: Maharádž řekl: Nejprve se klaníme Ga-
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néšovi a Šáradě a poté Sadguruovi. Jen díky nim
mohu poznat Sadgurua, tedy Skutečnost.

|| Šrí Rám ||

1. आतां सद ्गु वरण्वनेा। जथे माया सप्रश् सकेना।
त सव्प मज अाना। काय े कळे॥ १॥
ātāṁ sadguru varṇavenā | jetheṁ māyā sparśoṁ
sakenā |
teṁ svarūpa maja ajñānā | kāye kaḻe || 1 ||

*Now, this knowledge has come but even this
has no capacity to praise sadguru. And if this
illusion of mula maya ‘here’ cannot touch Him
then, how can the ignorance of this small “I”
understand that swarup? *(This understanding
of the ‘now’/‘speech’ has come)

*Nyní přišlo poznání, ale ani ono nedokáže
chválit Sadgurua. A pokud se Ho tato iluze
múla‑máji „zde“ nedokáže dotknout, jak by
pak mohla nevědomost tohoto malého „já“ po-
chopit svarúpu? *(Znamená to, že přišlo poro-
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zumění tomuto „teď“ neboli „řeči“.)

2. न कळे न कळे नतेि नतेि। ऐस बोलतस े श्ती।
तथे मज मरूख्ाची मती। पवाडले कोठ ॥ २॥
na kaḻe na kaḻe neti neti | aiseṁ bolatase śrutī |
tetheṁ maja mūrkhācī matī | pavāḍela koṭheṁ || 2
||

‘I do not know, I do not know. It is not this,
it is not that (neti, neti)’ (maharaj- everything
should be negated). If this ‘speech’ is not lis-
tened to then, how can my poor foolish in-
tellect/buddhi enter ‘there’ in brahman?

„Nevím, nevím. Není to ani toto, není to ani
tamto (néti, néti.)“. (Maharádž řekl: Všechno by
mělo být znegováno.) Není‑li zde naslouchání
této „řeči“, jak by mohl můj ubohý a pošetilý
intelekt/buddhi vstoupit „tam“, do brahman?

3. मज न कळे हा विचा। ऱ्नि माझा नमसक्ा।
गुदवेा पलैपा। पावव मज॥ ३॥
maja na kaḻe hā vicāru | duhūni mājhā namaskāru
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|
gurudevā pailapāru | pāvavīṁ maja || 3 ||

I cannot understand that thoughtless (I do not
exist). Therefore Oh Great preceptor/gurudev,
my namaskar has to be made to you from a
distance. But please, ferry me across the ocean
of this mundane existence.

Nedokáži pochopit ono bez-myšlenkovité („já
neexistuji.“) Proto Ti, ó Veliký Učiteli/gurudév,
předkládám svůj pozdrav/namaskár na dálku.
Prosím Tě však, převez mě přes oceán této svět-
ské existence.

4. होती सत्वनाची राशा। तटुला मायचेा भरव्सा।
आतां असाल तसै े असा। सद ्गु सव्ामी॥ ४॥
hotī stavanācī durāśā | tuṭalā māyecā bharvasā |
ātāṁ asāla taise asā | sadguru svāmī || 4 ||

I was hoping that I could praise you, but to be
honest, my faith in maya’s ability to do so has
gone. Still, sadguru swami, I will remain with
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this knowledge, for this is all I can offer.

Doufal jsem, že Tě budu moct chválit, nicméně,
abych byl upřímný, má víra ve schopnost máji
cokoli konat je ta tam. Přesto zůstanu v tomto
poznání, neboť to je to jediné, co Ti mohu na-
bídnout, Sadguru Svámí.

5. मायचेय्ा बळ करीन सत्वन। ऐस वाछंित होत मन।
माया जाली लजय्ायमान। काय कं॥ ५॥
māyecyā baḻeṁ karīna stavana | aiseṁ vāṁchita
hoteṁ mana |
māyā jālī lajyāyamāna | kāya karūṁ || 5 ||

I want to praise you, but how? Even this ‘I am’
is my mind but you, you are beyond mind. And
if this mula maya feels ashamed to praise you
then, I do not know what I can do.

Chci Tě chválit, ale jak? Dokonce i toto „já
jsem“ je v mojí mysli, ale Ty jsi za myslí. A je-
likož se Tě tato múla-mája stydí chválit, tak
nevím, co dělat.
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6. नातडुे मखुय् परमातम्ा। मह्णौनी करावी लाग े पर्तिमा।

तसैा मायायोग महिमा। वरण्ीन सद ्गुचा॥ ६॥
nātuḍe mukhya paramātmā | mhaṇaunī karāvī
lāge pratimā |
taisā māyāyogeṁ mahimā | varṇīna sadgurūcā ||
6 ||

That Supreme paramatma cannot be touched
and therefore this image of knowledge has to be
made. In this way, the greatness of sadguru will
be praised with the help ofmaya. (The only way
to praise sadguru is to leave all the thoughts and
be knowledge)

Nejvyšší paramátma nemůže být dotčeno; proto
byl stvořen tento obraz poznání. Takto bude ve-
likost Sadgurua chválena s pomocímáji. (Jediný
způsob, jak chválit Sadgurua, je opustit všechny
myšlenky a být poznáním.)

7. आपलय्ा भावासारिखा मन। दवे आठवावा धय्ान।
तसैा सद ्गु हा सत्वन। सत्ऊं आता॥ं ७॥
āpalyā bhāvāsārikhā manīṁ | deva āṭhavāvā dhy-
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ānīṁ |
taisā sadguru hā stavanīṁ | staūṁ ātāṁ || 7 ||

In meditation God should be remembered; yet
such remembrance is a mental understanding.
Still this sagun understanding, ‘I am He’, is the
only way I can praise you, sadguru.

V meditaci by Bůh měl být připomínán; ale toto
připamatování je stále jenom mentálním pocho-
pením. Spočívat v pochopení saguny „já jsem
On“ je jediný způsob, jak Tě můžu chválit, Sad-
guru.

8. जय जया जि सद ्गुराजा। विशव्भंरा बिशव्बीजा।
परमपुषा मोधव्जा। दीनबधं॥ु ८॥
jaya jayā ji sadgururājā | viśvaṁbharā biśvabījā |
paramapuruṣā mokṣadhvajā | dīnabaṁdhu || 8 ||

jay jay sadgururaj. You permeate this whole
universe and you are the seed of this universe.
You are the Supreme purush, the flag of free-
dom unfurled and the brother to the forlorn.
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Victory to you, lord sadguru!

Džaj džaj Sadgururádž. Prostupuješ celým
vesmírem a jsi semenem vesmíru. Jsi Nejvyšší
puruša, vlající prapor svobody a bratr opuště-
ného. Vítězství náleží Tobě, Pane Sadguru.

9. तझुीयने अभयकंर। अनावर माया हे वोसर।े
जसै सरूय्पर्काश अधंार। पळोन जाय॥े ९॥
tujhīyena abhayaṁkareṁ | anāvara māyā he
vosare |
jaiseṁ sūryaprakāśeṁ aṁdhāreṁ | paḻona jāye ||
9 ||

By your blessing, I will be fearless and then this
uncontrollable maya will fade away, just as the
light of the sun chases away darkness.

Tvým požehnáním se stanu nebojácným a tato
nezkrotná mája pomine stejně, jako když pa-
prsky slunce zahánějí tmu.

10. आदितय् अधंकार निवार।े परंत ु मागतु बर्हम्ाडं भर।े
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नीसी जालियां नतंर। पनुह्ां काळोख॥ १०॥
ādityeṁ aṁdhakāra nivāre | paraṁtu māguteṁ
brahmāṁḍa bhare |
nīsī jāliyāṁ naṁtareṁ | punhāṁ kāḻokheṁ || 10
||

Due to the sunlight, darkness is dispelled but
again the gross creation/brahmanda is filled
with darkness when the night falls.

Díky slunečnímu svitu je tma rozptýlena, ale
když padne noc, hrubé stvoření/brahmánda je
opět naplněno tmou.

11. तसैा नवह्े सव्ामीराव। करी जनम्मतृय् वाव।
समळू अानाचा ठाव। पसुनू टाकी॥ ११॥
taisā navhe svāmīrāva | karī janmamṛtya vāva |
samūḻa ajñānācā ṭhāva | pusūna ṭākī || 11 ||

Lord swami you are not like that. You destroy
birth and death and wipe out this ignorance at
the root.

115



Dašaka I – Chvály
[X\

Ty takový nejsi, Pane Svámí. Ty ničíš zrození
i smrt a vytrháváš nevědomost i s kořeny.

12. सवुरण्ाच लोहो काहं। सरव्था होणार नाह।
तसैा गुदास सदंहे। पडचि नणे े सरव्था॥ १२॥
suvarṇāceṁ loho kāṁhīṁ | sarvathā hoṇāra nāhīṁ
|
taisā gurudāsa saṁdehīṁ | paḍoṁci neṇe sarvathā
|| 12 ||

Gold never becomes iron again when touched
by the paris stone. In the same way, the servant
of the guru never falls into the doubt of body
consciousness.

Zlato se již nikdy nestane železem poté, co se
jej dotkl kámen mudrců. Stejně tak služebník
Gurua nikdy neupadne zpět do pochybností tě-
lesného vědomí.

13. कां सरिता गगंसेी मिळाली। मिळणी होतां गगंा जली।
मग जरी वगेळी केली। तरी होणार नाह सरव्था॥ १३॥
kāṁ saritā gaṁgesī miḻālī | miḻaṇī hotāṁ gaṁgā
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jalī |
maga jarī vegaḻī kelī | tarī hoṇāra nāhīṁ sarvathā
|| 13 ||

When a stream meets the ganga, it becomes the
ganga and then even if made separate, still it
will never be truly separate (then you may say,
“I am so and so” and act like an individual, but
in your heart you know there is nothing but
myself in the world).

Když se bystřina setká s Gangou, stane se Gan-
gou, a i když se poté zdánlivě oddělí, nikdy ne-
bude oddělená doopravdy. (Takže můžeš říkat
„já jsem toto a tamto“ a chovat se jako oddě-
lená osobnost, ale ve svém srdci víš, že ve světě
není nikdo jiný než já.)

14. परी त े सरिता मिळणीमाग। वाहाळ मानिजते जग।
तसैा नवह्े शिषय् वगे। सव्ामीच होय॥े १४॥
parī te saritā miḻaṇīmāgeṁ | vāhāḻa mānijeta ja-
geṁ |
taisā navhe śiṣya vegeṁ | svāmīca hoye || 14 ||
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That *brahman had been a little river (ie. a
jiva)and it was believed by the world to be
a little river before merging in the ganga. As
soon as the disciple is not then, there is only
swami. (maharaj – swa-mi, swallow the mi, ‘I’)
*(maharaj- at this moment, you are He)

*Brahman byl malou říčkou (džívou) a svět se
domníval, že je malou říčkou, dokud nesplynul
s Gangou. Tehdy, když žák už není, zůstává
pouze Svámí. (Maharádž řekl: svá‑mí znamená
„spolknout já“.) *(Maharádž řekl: V tuto chvíli
jsi On.)

15. परीस आपणा ऐस करीना। सवुरण् लोहो पालटेना।
उपदशे करी बत जना। अकंित सद ्गुचा॥ १५॥
parīsa āpaṇā aiseṁ karīnā | suvarṇeṁ loho pāla-
ṭenā |
upadeśa karī bahuta janā | aṁkita sadgurūcā || 15
||

Gold can never turn iron into itself and though
the paris stone is said to turn iron into gold still,
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it does not make iron into a magic-stone like
itself. But sadguru’s teaching turnsthe mind
into this knowledge and then this knowledge be-
comes the servant to the sadguru.

Zlato nedokáže proměnit železo v sebe sama
(tj. ve zlato). Kámen mudrců (parís) prý že-
lezo ve zlato proměnit dokáže, ale proměnit že-
lezo v sebe sama (tj. v tento magický kámen
mudrců), to už nedokáže. Sadguruovo učení
však obrátí mysl k poznání a toto poznání se
pak stane služebníkem Sadgurua.

16. शिषय्ास गुतव् पर्ापत् होय।े सवुरण् सवुरण् करितां न य।े

मह्णौनी उपमा न साह।े सद ्गुसी परिसाची॥ १६॥
śiṣyāsa gurutva prāpta hoye | suvarṇeṁ suvarṇa
karitāṁ na ye |
mhaṇaunī upamā na sāhe | sadgurūsī parisācī ||
16 ||

Gold cannot become the magic-stone but the
disciple/shishya can become the guru and the-
refore, even the simile of the magic-stone is not
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apt for the sadguru.

Zlato se nemůže stát zázračným kamenem, ale
žák/šišja se může stát Guruem; proto ani při-
rovnání se zázračným kamenem není pro Sad-
gurua výstižné.

17. उपमे दय्ावा सागर। तरी तो अतय्तंची ार।
अथवा मह्ण ीरसागर। तरी तो नासले कलप्ातं॥ १७॥
upame dyāvā sāgara | tarī to atyaṁtacī kṣāra |
athavā mhaṇoṁ kṣīrasāgara | tarī to nāsela kal-
pāṁtīṁ || 17 ||

One may compare the guru to the ocean but
that is not pure water and is very salty. Or one
may compare sadguru to this sweet ocean of
milk still, this is destroyed when imagination
ends (the ocean of milk is vishnu’s abode ie.
knowledge. But knowledge also does not remain
when sadguru’s teachings are understood. sad-
guru is not like anything).

Někdo může Gurua přirovnat k oceánu, ale ten
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nemá čistou vodu a je velmi slaný. Nebo může
člověk přirovnat Sadgurua k sladkému oceánu
mléka, ale i ten je zničen, když představivost
skončí. (Oceán mléka je příbytek Višnua ne-
boli poznání. Ale ani poznání nezůstane, když
je Sadguruovo učení pochopeno. Sadguru se ni-
čemu nepodobá.)

18. उपमे दय्ावा जरी मे। तरी तो जड पाषाण कठो।

तसैा नवह्े क सद ्गु। कोमळ दिनाचा॥ १८॥
upame dyāvā jarī meru | tarī to jaḍa pāṣāṇa ka-
ṭhoru |
taisā navhe kīṁ sadguru | komaḻa dinācā || 18 ||

meru the divine mountain (‘I am’ concept) may
be used as a comparison, but that is inert, gross
and hard (ie. ignorance is there). sadguru is not
like that, He is the softness of humility (humility
means, I am not).

Pro srovnání může být použita svatá hora Méru
(koncept „já jsem“), ale ta je netečná, hrubá
a tvrdá (tedy je zde nevědomost.) Sadguru není
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takový, On je jemnost pokory (pokora znamená
„já neexistuji“).

19. उपमे मह्ण गगन। तरी गगनापरीस त निरग्णु।
या कारण षट्ातं हीण। सद ्गुस गगनाचा॥ १९॥
upamemhaṇoṁgagana | tarī gaganāparīsa teṁni-
rguṇa |
yā kāraṇeṁ dṛṣṭāṁta hīṇa | sadgurūsa gaganācā
|| 19 ||

If we tried to compare Him to the sky, then
that nirgun sky would appear and become like
*sagun. For this reason the sky cannot be com-
pared to sadguru. *(When we say, “nothing is
there” then at that moment, that nothing has
become something)

Kdybychom se Ho pokusili přirovnat k nebi, po-
tom se nebe nirguny projeví a tím se stane *sa-
gunou. Z toho důvodu nemůže být nebe srov-
náváno se Sadguruem. *(Když řekneme „Nic tu
není“, tak právě v tu chvíli se nic stane něčím.)
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20. धीरपण उपमूं जगती। तरी हहेि खचले कलप्ातं।

मह्णौन धीरतव्ास षट्ातं। हीण वस ुधंरा॥ २०॥
dhīrapaṇeṁ upamūṁ jagatī | tarī hehi khacela kal-
pāṁtīṁ |
mhaṇauna dhīratvāsa dṛṣṭāṁtīṁ | hīṇa vasuṁd-
harā || 20 ||

If the steadiness of sadguru was compared to
the steadiness of this earth then, that thought-
less Reality which is beyond imagination, will
come to an end just like the imagined earth.
Therefore, the steadiness of this earth cannot be
compared to that steadiness that is ever present
beyond knowledge.

Kdyby byla stálost Sadgurua přirovnána ke stá-
losti země, pak by bez‑myšlenkovitá Skuteč-
nost, jež je za představivostí, pominula, stejně
jako pomíjí představa země. Proto stálost země
nemůže být srovnávána s onou stálostí, vždy
přítomnou za poznáním.

21. आतां उपमावा गभसत्ी। तरी गभसत्ीचा पर्काश किती।
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शासत्र् मरय्ादा बोलती। सद ्गु अमरय्ाद॥ २१॥
ātāṁ upamāvā gabhastī | tarī gabhastīcā prakāśa
kitī |
śāstreṁ maryādā bolatī | sadguru amaryāda || 21
||

Now if sadguru was compared to the sun still
it would not be apt because, the sun illumina-
tes this world of ‘many’ forms, while sadguru
is unlimited and His light illuminates this li-
mited knowledge. (That Reality gives light to
knowledge and from this knowledge a world of
names and forms and concepts etc. appears.
Therefore that Reality has no knowledge of the
gross creation)

A kdyby byl Sadguru přirovnán ke slunci, stále
by to nebylo výstižné, neboť slunce ozařuje
tento svět „mnoha“ forem, zatímco Sadguru je
neomezený a Jeho světlo ozařuje toto omezené
poznání. (Ona Skutečnost poskytuje světlo po-
znání a z tohoto poznání vyvěrá svět jmen, fo-
rem a konceptů. Proto Skutečnost nemá žádné
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poznání o hrubém stvoření.)

22. मह्णौनी उपमे उणा दिनकर। सद ्गुानपर्काश थोर।
आतां उपमावा फणीवर। तरी तोहि भारवाही॥ २२॥
mhaṇaunī upame uṇā dinakara | sadgurujñāna-
prakāśa thora |
ātāṁ upamāvā phaṇīvara | tarī tohi bhāravāhī ||
22 ||

How then can this sun be an inadequate compa-
rison because sadguru’s light is the knowledge
of brahman? (even though the light of sad-
guru illuminates knowledge, He does not become
knowledge). Now, if sadguru was compared to
the divine serpent, then He would have to carry
the burden of the earth upon His head (shesh
is the Witness, the one who remains when eve-
rything is given up. But according to mytholo-
gicallore, this divine serpent shesh,has to carry
the earth upon one of his one thousand heads ie.
from the triad of Witness, witnessed and wit-
nessing there comes the world created by our
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thoughts, but sadguru has nothing to do with
all this).

Jak to, že je přirovnání ke slunci neadekvátní,
když Sadguruovo světlo je poznání brahman?
(Přestože Sadguruovo světlo ozařuje poznání,
On se nestává poznáním.) Kdyby byl Sadguru
přirovnán k božskému hadu/šéša, pak by mu-
sel na své hlavě nést břemeno země. (Božský
had/šéša je Pozorovatel; ten, který zůstane,
když se všeho vzdáš. Avšak dle mytologie musí
tento božský had/šéša nést zemi na jedné ze
svých tisíce hlav. To znamená: z trojice Pozo-
rovatel, pozorované a pozorování povstává svět
stvořený našimi myšlenkami; ale Sadguru nemá
s tímto vším nic společného.)

23. आतां उपमे दय्ाव जळ। तरी त काळातंर आटेल सकळ।
सद ्गुप त निशच्ळ। जाणार नाह॥ २३॥
ātāṁ upame dyāveṁ jaḻa | tarī teṁ kāḻāṁtarīṁ
āṭela sakaḻa |
sadgururūpa teṁ niścaḻa | jāṇāra nāhīṁ || 23 ||
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Now, if we compare Him to the great element
water then, He would be dried up along with
this knowledge, at the end of ‘time’. But sad-
guru’s form is still and will never be destroyed.

A kdybychom ho přirovnali k velikému ele-
mentu vody, pak by se na konci „času“ vypařil
spolu s tímto poznáním. Ale Sadguruova forma
je stálá a nikdy nezanikne.

24. सद ्गुसी उपमाव अमतृ। तरी अमर धरिती मतृय्पथं।
सद ्गुकृपा यथारथ्। अमर करी॥ २४॥
sadgurūsī upamāveṁ amṛta | tarī amara dharitī
mṛtyapaṁtha |
sadgurukṛpā yathārtha | amara karī || 24 ||

If we use the simile of nectar for sadguru, still
the gods who drink of this immortal nectar and
are called deathless, walk on the path of de-
ath. In truth, only the grace of sadguru makes
one immortal (‘I am’ is the immortal nectar but
even this does not remain at the end of ‘time’).
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Kdybychom přirovnali Sadgurua k nektaru ne-
smrtelnosti, tak bohové, kteří pijí tento nektar
a jsou nazýváni nesmrtelní, přece stále kráčejí
po stezce smrti. Popravdě, pouze milost Sad-
gurua učiní někoho nesmrtelným. („Já jsem“ je
nektar nesmrtelnosti, ale ani on na konci „času“
nezůstane.)

25. सद ्गुसी मह्णाव कलप्त। तरी हा कलप्नतेीत विचा।
कलप्वृाचा अगंिका। कोण करी॥ २५॥
sadgurūsī mhaṇāveṁ kalpataru | tarī hā kalpane-
tīta vicāru |
kalpavṛkṣācā aṁgikāru | koṇa karī || 25 ||

It may be said that sadguru is like the divine
wish-fulfilling tree,still sadguru is thoughtless
and beyond all imagination. The one who ac-
cepts this wish fulfilling tree has become the
knowledge of ‘I am’. (The kalpa-taru is the ‘tree
of imagination and infinite potential’, this is
knowledge and on this knowledge everything
and anything can be imagined)
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Můžeme říct, že Sadguru je jako božský strom
plnící přání, avšak Sadguru je bez‑myšlenko-
vitý a za všemi představami. Ten, kdo při-
jme tento strom plnící přání, se tane pozná-
ním „já jsem“. (Kalpa‑taru je „strom předsta-
vivosti a nekonečných možností“, je to poznání
a v tomto poznání si lze představit všechno
a nic.)

26. चिंता मातर् नाह मन। कोण पसु े चिंतामणी।
कामधनेचू भण। निःकामासी न लगती॥ २६॥
ciṁtā mātra nāhīṁ manīṁ | koṇa puse ciṁtāmaṇī
|
kāmadhenūcīṁ dubhaṇīṁ | niḥkāmāsī na lagatī ||
26 ||

When there is nothing to worry about nor
think about in the mind then, this *chintamani
would also be wiped out. The kamadhenu is
the cow which fulfils desires (ie. again this is
knowledge), but its milk is not needed by the
one who is desireless. *(This jewel is said to re-
move all other thoughts and it is knowledge,
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this original thought. But how will knowledge
remain if there is no thought?)

Když v mysli není nic, čeho se obávat a o čem
přemýšlet, pak by měl být vymazán i tento
klenot *čintámaní. Kámadhénu je kráva plnící
touhy, ale ten, kdo je bez tužeb, její mléko ne-
potřebuje. *(O tomto klenotu se říká, že od-
straňuje všechny ostatní myšlenky a že je po-
znáním, původní myšlenkou. Ale jak by mohlo
poznání zůstat, když tu není žádná myšlenka?)

27. सद ्गु मह्ण लम्ीवतं। तरी त े लम्ी नाशिवतं।
जय्ाच े दव्ार अस े तिषट्त। मोलम्ी॥ २७॥
sadguru mhaṇoṁ lakṣmīvaṁta | tarī te lakṣmī
nāśivaṁta |
jyāce dvārīṁ ase tiṣṭata | mokṣalakṣmī || 27 ||

If sadguru is compared to that possessor of
lakshmi,31 then He becomes *lakshmi and is

31lakshmi is spiritual wealth, she is this ‘I am’, the consort
of narayan
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therefore destructible. For this liberation that
lakshmi bestows is knowledge and she stands
patiently at the door of the Witness (the Wit-
ness is the possessor of knowledge/lakshmi.
However due to His infatuation with His con-
sort, He does not maintain detachment, forgets
Himself and takes Himself to be this knowledge.
Thus He gets destroyed along with knowledge).

Pokud by byl Sadguru přirovnán k manželovi
Lakšmí 32, pak by se stal *Lakšmí, a proto
zničitelným. Osvobození, které Lakšmí udílí, je
poznání; Ona stojí trpělivě ve dveřích Svědka.
*(Svědek je manžel poznání/Lakšmí. Nicméně
kvůli poblouznění svou chotí si neudržuje od-
stup, zapomíná na Sebe a stává se tímto pozná-
ním. Tím pádem je zničen spolu s poznáním.)

28. सव्रग्लोक इदंर् सपंती। हे काळातंर विटंबती।
सद ्गुकृपचेी पर्ापत्ी। काळातंर चळेना॥ २८॥
svargaloka iṁdra saṁpatī | he kāḻāṁtarīṁ viṭa-

32Lakšmí je duchovní bohatství, „já jsem“, choť Nárájany.
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ṁbatī |
sadgurukṛpecī prāptī | kāḻāṁtarīṁ caḻenā || 28 ||

sadguru may be compared to heaven or lord in-
dra (god of the senses), still they come to an end
and then that thoughtless Reality, who is bey-
ond time, would be divested of its glory. But
when the grace of sadguru is bestowed upon
one, then that thoughtless Reality is never dis-
turbed.

Sadguru by mohl být přirovnán k nebesům ne-
boli k pánu Indrovi (bohu smyslů), avšak stále
by byl konečný a ona bez‑myšlenkovitá Skuteč-
nost, která je za časem, by byla zbavena své
slávy. Ale když Sadguru udělí člověku svou mi-
lost, pak ona bez‑myšlenkovitá Skutečnost není
nikdy narušena.

29. हरीहर बर्हम्ादिक। नाश पावती सकळिक।
सरव्दा अविनाश यके। सद ्गुपद॥ २९॥
harīhara brahmādika | nāśa pāvatī sakaḻika |
sarvadā avināśa yeka | sadgurupada || 29 ||
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The three gods hari, hara, brahma (gunas)
and others (elements) are surely destroyed in
knowledge. But sadguru is One and indestructi-
ble.

Tři bohové hari, hara a brahma (neboli tři guny)
a ostatní bohové (neboli elementy) jsou jisto-
jistě zničeni v poznání. Ale Sadguru je Jediný
a nezničitelný.

30. तयासी उपमा काय दय्ावी। नाशिवतं सषृट्ी आघवी।
पचंभतूिक उठाठेवी। न चले तथे॥ ३०॥
tayāsī upamā kāya dyāvī | nāśivaṁta sṛṣṭī āghavī
|
paṁcabhūtika uṭhāṭhevī | na cale tetheṁ || 30 ||

What comparison can be made to that Reality?
The gross world within the mind is destructible
and the meddling of the five great elements does
not even begin ‘there’. (‘There’ is brahman and
‘here’ is mula maya)

Co by mohlo být srovnáno s onou Skuteč-
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ností? Hrubý svět uvnitř mysli („zde“) je zni-
čitelný, zatímco do onoho „tam“ (do brahman)
se ani pět velikých elementů vůbec nevměšuje.
(„Tam“ je brahman a „zde“ je múla‑mája.)

31. मह्णौनी सद ्गु वरण्वनेा। हे ग े हचेि माझी वरण्ना।
अतंरसथ्ितीचिया खणुा। अतंरन्िषठ् जाणती॥ ३१॥
mhaṇaunī sadguru varṇavenā | he ge heci mājhī
varṇanā |
aṁtarasthitīciyā khuṇā | aṁtarniṣṭha jāṇatī || 31
||

Therefore sadguru cannot be described. Truly,
it is only when that thoughtless, I do not exist,
goes away that there can be my praise of Him
(‘I am’). Then that pure nirgun understanding
has become this sagun understanding. Still, He
can only be understood by the one who rema-
ins with this conviction, I am knowledge. (Only
the one who can understand knowledge can go
beyond knowledge).33

33Gospel of Thomas- Jesus said to his disciples, ”Compare
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Proto nemůže být Sadguru popsán. Upřímně
řečeno, teprve tehdy, až ono bez‑myšlenkovité
„já neexistuji“ zmizí, tak Ho můžu začít sku-
tečně chválit. Tím se ono čiré pochopení nir-
guny stane pochopením saguny. On může být
pochopen pouze tím, kdo setrvává v přesvěd-
čení „já jsem poznání.“ (Pouze ten, kdo pocho-
pil poznání, může jít za poznání.)34

इति शर्ीदासबोध े गुशिषय्सवंादे
सद ्गुसत्वननाम समास चवथा॥ ४॥ १.४

me to something and tell me what I am like.”Simon Peter said
to him, ”You are like a just messenger.”Matthew said to him,
”You are like a wise philosopher.”Thomas said to him, ”Tea-
cher, my mouth is utterly unable to say what you are like.”Jesus
”I am not your teacher. Because you have drunk, you have be-
come intoxicated from the bubbling spring that I have tended.”

34Tomášovo evangelium, log. 13: „Ježíš řekl svým učední-
kům: Srovnejte mne s někým a povězte mi, komu se podobám.
Šimon Petr mu řekl: Podobáš se spravedlivému andělovi. Ma-
touš mu řekl: Podobáš se moudrému filozofovi. Tomáš mu řekl:
Mistře, má ústa nemohou vyjádřit, komu se podobáš. Ježíš
řekl: Nejsem tvůj mistr, neboť ty jsi pil z tryskajícího pramene,
který jsem já sám odměřil a opojil ses.“
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iti śrīdāsabodhe guruśiṣyasaṁvāde
sadgurustavananāma samāsa cavathā || 4 || 1.4

Tímto končí 4. kapitola 1. dášaky knihy Dá-
sbódh s názvem „Chvála Sadguruovi“

Překlad z angličtiny – Matěj Čihák 2017
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समास पाचंवा : सतंसत्वन
samāsa pāṁcavā : saṁtastavana
In Praise of the Saints

|| Šrí Rám ||

1. आतां वदंीन सजज्न। जे परमारथ्ाच अधिषठ्ान।
जयाचंनेि गहुय्ान। पर्गटे जन॥ १॥
ātāṁ vaṁdīna sajjana | je paramārthāceṁ ad-
hiṣṭhāna |
jayāṁceni guhyajñāna | pragaṭe janīṁ || 1 ||
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Being in the ‘now’ (ie. forgetting everything) is
the praise of the sajjana/Saint. This is mula
maya and she is the supporting base of para-
marth. Due to mula maya, that pure knowledge
hidden within the *people becomes manifest.
*(ie. the one who maintains the conviction, “I
am a body” and takes this mundane existence
as true)

Být v „teď“ (tedy všechno zapomenout) je chvá-
lou Světce/sadždžana. To je múla-mája, výchozí
bod pro paramárthu. Díky múla-máje se může
projevit ono čiré poznání, které je jinak v *li-
dech skryto. (To znamená v těch lidech, kteří
setrvávají v přesvědčení „já jsem tělo“ a pova-
žují tuto světskou existenci za skutečnou.)

2. जे वसत् ु परम लल्भ। जयचेा अलभय् लाभ।
तचि होय े सलुल्भ। सतंसगंकेनी॥ २॥
je vastu parama dullabha | jayecā alabhya lābha |
teṁci hoye sullabha | saṁtasaṁgekarūnī || 2 ||

There is this mula maya and that very difficult
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to acquire Supreme Self. That Supreme Self is
the very rare acquisition of mula maya. But
That is easily attained by remaining in the com-
pany of the Saint/Truth (satsang).

Je zde tato múla-mája a toto velmi těžko dosa-
žitelné Nejvyšší Já. Je velice vzácné, nabude-
li múla-mája onoho Nejvyšší Já. Ale lze Jej
snadno dosáhnout přebýváním v přítomnosti
Světce/Pravdy (satsang).

3. वसत् ु पर्गटचि अस।े पाहातां कोणासीच न दिस।े

नाना साधन सायास। न पडे ठा॥ ३॥
vastu pragaṭaci ase | pāhātāṁ koṇāsīca na dise |
nānā sādhanīṁ sāyāseṁ | na paḍe ṭhāīṁ || 3 ||

Knowledge is the manifestation35 of that

35siddharameshwar maharaj- When the Supreme Self takes
one step out from his own state, only then does he get the
title of Self/atma and there appears this satchidananda form.
He is completely content in his own place and at that time
he is not aware of this guna or even Himself. But along with
becoming satchidananda, there comes the experience of His
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Supreme Self but this cannot be seen by your
gross vision. The ‘many’ sadhanas and strenu-
ous efforts cannot come upon this knowledge.
(That Self is One; He has no awareness of
Himself even. Knowledge/knowing and exis-
tence/being are His manifestation. You sponta-
neously appear and there is effortless knowing
and the feeling ‘I am’. Upon this feeling ‘many’
thoughts have come. You feel, “I am the body
and mind” and may perform ‘many’ strenuous
sadhanas to know yourself. But you are always
there, all that was required was to stop try-
ing36).

own existence, knowing and bliss.
36siddharameaswar maharaj- In order to kill the mind, the

authors of the scriptures wield many weapons in the form of
various spiritual practices. But still they have said things like,
“The mind is a terrible demon” or “The wind may be tied up
or the sky may be folded, but the work of killing the mind
is an impossible task.” In this way, they have painted a for-
midable image of the mind and scared the seeker half out of
his wits. But mind simply means, to say something. The one
who understands the significance of this point will not fear the
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Poznání je projevem37 Nejvyššího Já, ale svým
hrubým zrakem Jej nemůžeš spatřit. Ani „mno-
hou“ duchovní praxí/sádhana, ani vytrvalým
úsilím nelze dojít k tomuto poznání. (Toto Já
je Jediné; ani On Sám si není Sebe vědom. Po-
znání a bytí jsou jeho projevy. Objevil jsi se
spontánně a zcela bez úsilí prožíváš pocit „já
jsem“. Z tohoto pocitu vzešlo „mnoho“ myš-
lenek. Máš pocit „já jsem tělo a mysl“ a mů-
žeš vykonávat „mnoho“ duchovních praxí/sád-
hana, abys poznal sám sebe. Ale ty jsi ode vždy
„tam“, jediné co musíš udělat, je přestat cokoli
dělat.38)

mind, nor will he make any effort to kill it either. Because he
understands, killing the mind means to just remain still and
silent.

37Siddharaméšvar Maharádž řekl: Když Nejvyšší Já vykročí
ze svého stavu, pouze tehdy ho lze nazvat Já/átma a tehdy se
objeví forma sat-čit-ánandy. On je naprosto spokojený na svém
místě a v onu „chvíli“ si není vědom gun a dokonce ani Sám
Sebe. Ale tím, jak se stane sat-čit-ánandou, dojde k zážitku
své vlastní existence, poznání a blaženosti.

38 Siddharaméšvar Maharádž řekl: K zabití mysli nabízejí
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4. जथे परिवतं ठकले। नातंरी डोळसचि अधं जाले।
पाहात असताचंि चकुले। निजवसत्सूी॥ ४॥
jetheṁ parikṣavaṁta ṭhakale | nāṁtarī ḍoḻasaci
aṁdha jāle |
pāhāta asatāṁci cukale | nijavastūsī || 4 ||

And ‘here’ in mula maya the examiner gets
deceived, for even his sharp vision is blind to
that Self which is has no inner-space (that is
not beingness). For while understanding this
knowledge, his own Self is missed.

A „zde“, uvnitř múla-máji, je hledající zmaten,
neboť jeho zrak, uzpůsobený tvarům, je slepý
vůči onomu Já, které nemá žádný vnitřní pro-

autoři Písem mnoho zbraní v podobě nejrůznějších duchov-
ních praktik. Avšak stále musejí říkat „Mysl je strašlivý dé-
mon“ nebo „Vítr může být spoután a nebesa svinuta, ale zabít
mysl je nemožný úkol.“ Tímto způsobem malují hrozivý obraz
mysli a děsí hledajícího, až mu z toho jde hlava kolem. Ale mysl
zkrátka znamená cokoli říkat. Ten, kdo porozumí významu to-
hoto faktu, ten se nebude mysli bát, ani nebude vyvíjet žádné
úsilí k tomu, aby ji zabil. On totiž chápe, že zabít mysl zna-
mená být prostě klidný a tichý.
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stor (není bytím). Ačkoli porozuměl tomuto po-
znání, jeho vlastní Já mu uniká.

5. ह दीपाचनेि दिसनेा। नाना पर्काश गवसनेा।
नतेर्ाजंनहि वसनेा। षट्ीपढु॥ ५॥
heṁ dīpāceni disenā | nānā prakāśeṁ gavasenā |
netrāṁjaneṁhi vasenā | dṛṣṭīpuḍheṁ || 5 ||

This mula maya cannot be seen by lamp light
nor can the light of the ‘many’ apprehend it
(when you know the ‘many’ names and forms,
this knowledge is as if, there). If one puts the
magic lotion called *anjana on the eyes then,
this world of names and forms is not seen and
this is knowledge. *(maharaj- to see with the
‘eyes of knowledge’)

Tato múla-mája nemůže být viděna ve světle
lampy, světlo „mnohosti“ ji nemůže pojmout.
(Když znáš „mnoho“ jmen a podob, toto po-
znání je, jakoby nebylo.) Když člověk použije
kouzelný roztok na oči jménem *andžana, tento
svět jmen a podob není viděn. To je poznání.
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*(Maharádž řekl: Vidět „očima poznání“.)

6. सोळां कळी परूण् शशी। दाखवू शकेना वसत्सूी।
तीवर् आदितय् कळारासी। तोहि दाखवीना॥ ६॥
soḻāṁ kaḻī pūrṇa śaśī | dākhavū śakenā vastūsī |
tīvra āditya kaḻārāsī | tohi dākhavīnā || 6 ||

The moon (mind) with her sixteen phases can-
not reveal that full and complete Self and even
the most brilliant sun that illumines the moon,
cannot uncover the Self (The sun ie. the purush
or atma reveals the known but cannot know
Himself).

Měsíc (mysl) se svými šestnácti fázemi nemůže
odhalit toto plné a dokonalé Já, a ani nejjas-
nější slunce, ozařující měsíc, Jej nemůže odkrýt.
(Slunce znamená, že puruša nebo átma zjevují
poznávané, ale nemohou znát Jej.)

7. जया सरुय्ाचनेि पर्काश। ऊरण्ततं ु तोहि दिस।े
नाना सूम् पदारथ् भास।े अणरुणेादिक॥ ७॥
jayā suryāceni prakāśeṁ | ūrṇataṁtu tohi dise |
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nānā sūkṣma padārtha bhāse | aṇureṇādika || 7 ||

It is the light of this sun (atma) that reveals
mula maya; it is that atma that sees the spider’s
web (gross objects) and it is also that atma who
appears as the smallest atom and the ‘many’
objects. (Depending on whether your awareness
is turned inward or outward, that atma/ganesh
will be the beginning of nirgun or He will be the
beginning of the gunas and then, He will appear
as the ‘many’ objects also. We say, “I see” but
it is that atma seeing its own reflection)

Je to světlo tohoto slunce (átma), které zje-
vuje múla-máju; je to átma, které vidí pavu-
činu (hrubé objekty) a je to rovněž átma, které
se objevuje jako nejmenší atom i „mnoho“ ob-
jektů. (Podle toho, zda je tvé vědomí obráceno
dovnitř nebo ven, se toto átma/Ganéša stane
počátkem nirguny, anebo počátkem všech gun
a tím pádem se ztratí v „mnoha“ objektech. Ří-
káme „já vidím“, ale to átma pouze vidí svůj
vlastní odraz.)
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8. चिरल वाळागर् तहि पर्कासी। परी तो दाखवीना वसत्सूी।
त जयाचनेि साधकासंी। पर्ापत् होय॥े ८॥
ciraleṁ vāḻāgra teṁhi prakāsī | parī to dākhavīnā
vastūsī |
teṁ jayāceni sādhakāṁsī | prāpta hoye || 8 ||

The smallest point that can be split is within
the light of the atma but His light cannot re-
veal Himself (the atma reveals this knowledge
and within this mula maya there appears the
‘many’ objects. But as long as His attention re-
mains outside of Himself, He will never gain His
attentionless own Self) Still the Reality can be
gained by the sadhak/aspirant, by means of this
mula maya.

Ten nejmenší bod, kterého můžeme dělením do-
sáhnout, se nalézá uvnitř světla átma, ale Jeho
světlo nedokáže zjevit Jeho samotného. (Átma
zjevuje toto poznání a uvnitř této múla-máji se
objevuje „mnoho“ objektů. Dokud zůstává Jeho
pozornost obrácena mimo Něj, nikdy nedosáhne
své vlastního Já, prostého pozornosti.)
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9. जथे आपे आटले। जथे पर्तेन् पर्सत्ावले।
जथे तरक् मदंावले। तरक्ितां निजवसत्सूी॥ ९॥
jetheṁ ākṣepa āṭale | jetheṁ pretna prastāvale |
jetheṁ tarka maṁdāvale | tarkitāṁ nijavastūsī ||
9 ||

‘Here’ the attractions and objections dry up;
‘here’ the strenuous efforts repent; and ‘here’
the logic becomes dull contemplating its own
Self. But still this mula maya ‘here’ is not that
brahman.

„Zde“ rozruchy a námitky vysychají; „zde“ vy-
trvalé úsilí činí pokání; „zde“ se logika stává
tupou v rozjímaní o svém vlastním Já. Ale
tato múla-mája „zde“ stále ještě není oním
brahman.

10. वळे विवकेाची वगेडी। पडे शबद्ाची बोबडी।
जथे मनाची तातंडी। कामा नय॥े १०॥
vaḻe vivekācī vegaḍī | paḍe śabdācī bobaḍī |
jetheṁ manācī tāṁtaḍī | kāmā naye || 10 ||
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The power of vivek gets distorted and this
‘word’ becomes slurred. The sharpness of mind
‘here’ is of no use ‘there’.

Síla rozlišování/vivéka je pokřivena a toto
„slovo“ je spoutáno. Ostrost mysli „zde“ je
„tam“ k ničemu.

11. जो बोलकेपण विशषे। सहसर् मखुाचंा जो शषे।
तोहि सिणला निःशषे। वसत् ु न सगंव॥े ११॥
jo bolakepaṇeṁ viśeṣa | sahasra mukhāṁcā jo śeṣa
|
tohi siṇalā niḥśeṣa | vastu na saṁgave || 11 ||

On account of the ‘speech’ there is the purush
and this pure sattwa guna (triad of witnessing,
witnessed and Witness). That purush is the di-
vine serpent *shesha with one thousand mou-
ths but even He gets completely exhausted try-
ing to describe that Supreme Self and cannot
stay in its company *(shesha is the Witness;
He remains when everything is given up. He has
countless heads and on one head each of our in-
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dividual worlds is held. maharaj- ‘each mind is
a world’ ie. we each create our own world of
names and resultant forms. But that Supreme
Self is not aware of Himself even)

Díky „řeči“ je tu puruša a tato čirá sattva guna
(trojice pozorování, pozorovaného a Pozorova-
tele). Tento puruša je *božský had/šéša s ti-
síci ústy, ale dokonce i On se stane naprosto
nepoužitelným k popsání Nejvyššího Já a ne-
může zůstat v Jeho přítomnosti. *(Šéša je Svě-
dek; on zůstane, když se všeho vzdáš. Má bez-
počet hlav a na každé z nich drží náš jednot-
livý, osobní svět.Maharádž řekl: „Každá mysl je
svět,“ což znamená, že každý z nás si vytváříme
svůj vlastní svět jmen a následných forem. Ale
Nejvyšší Já si není vědomo ani Sebe Sama.)

12. वदे े पर्काशिल सरव्ही। वदेविरहित काहं नाह।
तो वदे कोणासही। दाखवूं सकेना॥ १२॥
vede prakāśileṁ sarvahī | vedavirahita kāṁhīṁ
nāhīṁ |
to veda koṇāsahī | dākhavūṁ sakenā || 12 ||
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Due to the vedas (neti, neti) this ‘all’ appears
from obscurity and without the vedas, this ‘all’
is not known. But the vedas who can reveal this
‘all’, cannot reveal that Self (The vedas can re-
veal knowledge but they have no capacity to
reveal the Truth)

Podle véd (néti, néti) povstalo „vše“ z temnot;
bez véd bychom nevěděli o tomto „vše“. Ale
védy, které dokáží zjevit toto „vše“, nedokáží
zjevit ono Já. (Védy dokáží zjevit poznání, ale
nedokáží zjevit Pravdu.)

13. तचेि वसत् ु सतंसगं। सव्ानभुव कळ लाग।े
तय्ाचा महिमा वचन सागं।े ऐसा कवण॥ु १३॥
teci vastu saṁtasaṁgeṁ | svānubhaveṁ kaḻoṁ
lāge |
tyācā mahimā vacanīṁ sāṁge | aisā kavaṇu || 13
||

Due to the company of the Saint, that Self
can be understood through Self-experience. The
greatness of the atma remains hidden within
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this divine ‘speech’, for who can tell of that Re-
ality? (Within this triad, there is that inexpres-
sible Reality, I do not exist)

Díky společnosti Světce může být ono Já pocho-
peno Sebe-zkušeností. Velikost átma leží skryta
uvnitř této božské „řeči“, protože kdo může
o této Skutečnosti cokoli povědět? (Uvnitř této
trojice se nachází Nevýslovná Skutečnost „já
neexistuji“.)

14. विचितर् कळा य े मायचेी। परी वोळखी न सगंवे वसत्चूी।
मायातीता अनतंाची। सतं सोय े सागंती॥ १४॥
vicitra kaḻā ye māyecī | parī voḻakhī na saṁgave
vastūcī |
māyātītā anaṁtācī | saṁta soye sāṁgatī || 14 ||

This extraordinary *‘art’ ofmaya can be known
but the company of the Self cannot be known.
Beyond this maya there is the endless-ness of
the Saint and only He can tell of that union with
the Self. *(This ‘art’ is the ‘art of knowing’; ie.
forget everything and effortless knowing rema-
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ins)

Toto mimořádné *„umění“ máji může být po-
znáno, ale přítomnost Já nikoli. Za touto májou
se nalézá nekonečnost Světce, pouze On může
mluvit o jednotě s Já. *(Toto „umění“ znamená
„umění poznání“ neboli všechno je zapomenuto
a zůstalo jen poznání bez úsilí.)

15. वसत्सूी वरण्िल नवच।े तचि सव्प सतंाचं।
या कारणे वचनाच। कारय् नाही॥ १५॥
vastūsī varṇileṁ navace | teṁci svarūpa saṁtāṁ-
ceṁ |
yā kāraṇe vacanāceṁ | kārya nāhī || 15 ||

When you praise the Self, you do not lose your-
self (‘I am always there’ is praise) and then this
understanding becomes that swarup of the Sa-
int. For on account of this listening (ie. to hear
this ‘I am’ is His praise), this action of the di-
vine ‘speech’ goes off. (First there must be this
‘speech’, if this knowing is constantly mainta-
ined then it will eventually, of its own accord,
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go off and get absorbed in that Reality)

Když chválíš Já, neztrácíš se („já jsem tam
vždy“, tak zní ta chvála), a tím se toto pocho-
pení stává svarúpou Světce. Protože díky na-
slouchání (slyšet toto „já jsem“ je Jeho chvá-
lou) tento hlas božské „řeči“ zmizí. (Nejprve zde
musí být tato „řeč“ a je-li toto poznání usta-
vičně udržováno, pak případně může – samo od
sebe – zmizet a rozplynout se v této Skuteč-
nosti.)

16. सतं आनदंाच सथ्ळ। सतं सखुचि केवळ।
नाना सतंोषाच मळू। त े हे सतं॥ १६॥
saṁta ānaṁdāceṁ sthaḻa | saṁta sukhaci kevaḻa |
nānā saṁtoṣāceṁ mūḻa | te he saṁta || 16 ||

The Saint is the abode of joy/ananda. The Saint
is the happiness of that pure knowledge (ie. no-
knowledge). Then the ‘many’ thoughts become
that source of contentment and there is that
thoughtless Saint.
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Světec je příbytkem radosti/ánanda. Světec
je štěstím čirého poznání (tedy ne-poznání.)
Tehdy se „mnoho“ myšlenek stane zdrojem spo-
kojenosti a přichází bez-myšlenkovitý Světec.

17. सतं विशर्ातंीची विशर्ातंी। सतं तपृत्ीची निजतपृत्ी।
नातंरी भकत्ीची फळश्ती। त े हे सतं॥ १७॥
saṁta viśrāṁtīcī viśrāṁtī | saṁta tṛptīcī nijatṛptī
|
nāṁtarī bhaktīcī phaḻaśrutī | te he saṁta || 17 ||

The Saint is the freedom of complete rest The
Saint is the delight of his own delight. Beyond
the inner space of this ‘all’ there is the fruit
of listening and devotion and that is the thou-
ghtless Saint (beyond ‘I am’ is the thoughtless
Reality).

Světec je svobodou naprostého spočinutí. Je po-
těšením vlastního potěšení. Za vnitřním prosto-
rem tohoto „vše“ roste ovoce naslouchání a od-
danosti, bez-myšlenkovitý Světec. (Za pocitem
„já jsem“ se nachází bez-myšlenkovitá Skuteč-
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nost.)

18. सतं धरम्ाच धरम्तेर्। सतं सव्पाच सतप्ातर्।
नातंरी पणुय्ाची पवितर्। पणुय्भमूी॥ १८॥
saṁta dharmāceṁ dharmakṣetra | saṁta svarūpā-
ceṁ satpātra |
nāṁtarī puṇyācī pavitra | puṇyabhūmī || 18 ||

The Saint is the dharma of all dharma (ie. inhe-
rent nature). The Saint is the worthy recipient
of that swarup (swa-rup/our own form). Bey-
ond this inner space of knowledge, is that sacred
ground purified by this merit of knowing

Světec je dharmou všech dharem (svou
vlastní přirozeností). Je zasloužilým příjemcem
svarúpy (sva-rúpa znamená „vlastní forma“).
Za vnitřním prostorem poznání leží svatá zem
očištěná zásluhou tohoto poznání.

19. सतं समाधीच मदंिर। सतं विवकेाच भाडंार।
नातंरी बोलिज े माहरे। सायोजय्मकुत्ीच॥ १९॥
saṁta samādhīceṁ maṁdira | saṁta vivekāceṁ
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bhāṁḍāra |
nāṁtarī bolije māhera | sāyojyamuktīceṁ || 19 ||

The Saint is the temple of samadhi. The Saint is
the storehouse of vivek. Beyond this ‘speech’ of
the inner space, is our maternal home of Final
Liberation.

Světec je chrámem samádhi. Je pokladnicí roz-
lišování/vivéka. Za touto „řečí“ vnitřního pro-
storu stojí náš rodný dům Konečného Osvobo-
zení.

20. सतं सतय्ाचा निशच्यो। सतं सारथ्काचा जयो।
सतंपर्ापत्ीचा समयो। सिदध्प॥ २०॥
saṁta satyācā niścayo | saṁta sārthakācā jayo |
saṁtaprāptīcā samayo | siddharūpa || 20 ||

The Saint has the conviction of that Truth. The
Saint is victorious for He has fulfilled life’s me-
aning. The Saint is that most auspicious time
and the attainment of that perfect form.
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Světec má jistotu oné Pravdy. Vítězí, neboť na-
plnil smysl života. Světec je ta nejpříznivější
chvíle a dosažení dokonalé formy.

21. मोशर्िया आळंकृत। ऐस े हे सतं शर्ीमतं।
जीव दरिदर्ी असखंय्ात। नपृती केले॥ २१॥
mokṣaśriyā āḻaṁkṛta | aise he saṁta śrīmaṁta |
jīva daridrī asaṁkhyāta | nṛpatī kele || 21 ||

He is adorned with freedom, such is the wealth
of the thoughtless Saint. He makes the poor jiva
in the ‘many’ thoughts, into the King (maharaj-
If He (siddharameshwar maharaj) had not have
been there, I would still have been an insect in
the shit, He made me into the King of Kings).

Je ozdoben svobodou; toť bohatství bez-
myšlenkovitého Světce. On činí z nebohého
džívy v „mnoha“ myšlenkách Krále. (Maharádž
řekl: Kdyby tu nebyl on, Siddharaméšvar Ma-
harádž, byl bych stále jen hmyzem v hovně; to
On mě učinil Králem Králů.)
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22. मोशर्िया आळंकृत। ऐस े हे सतं शर्ीमतं।
जीव दरिदर्ी असखंय्ात। नपृती केले॥ २१॥
mokṣaśriyā āḻaṁkṛta | aise he saṁta śrīmaṁta |
jīva daridrī asaṁkhyāta | nṛpatī kele || 21 ||

The generosity and openness of mula maya is
due to that Reality. Therefore how can this
knowledge of mula maya be our greatest be-
nefactor? But its service is that it gives that
thoughtless Reality that never moves.39

Štědrost a otevřenost múla-máji vychází ze
Skutečnosti. Tak jak by mohlo být poznání
múla-máji naším největším dobrodiním? Ale

39siddharameshwar maharaj- The Mother vedas does the
same thing, she indicates that Supreme Self by introducing
us to its close acquaintance. By neti, neti she gathers together
the many names and forms of the world and places them in this
‘meeting place’ and gives it this name ‘I am’. And though that
Self is not here, for it is beyond, and though it has no ‘name’,
still it is the support of this ‘name’ and ‘meeting place’ and in
this way we can come to understand that One who is ‘beyond
the elements’ and has no name and no place. Such is the great
favour done by the Mother vedas.
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její zásluha je v tom, že nabízí onu bez-
myšlenkovitou Skutečnost, která se nikdy ne-
mění.40

23. माहारंाज े चकर्वरत्ी। जाले आहते पढु होती।
परंत ु कोणी सायोजय्मकुत्ी। दणेार नाह॥ २३॥
māhāṁrāje cakravartī | jāle āheta puḍheṁ hotī |
paraṁtu koṇī sāyojyamuktī | deṇāra nāhīṁ || 23
||

There have been great sovereign kings41 and

40Siddharaméšvar Maharádž řekl: Matka véda dělá totéž,
poukazuje na Nejvyšší Já tím, že nás s Ním úzce seznamuje.
Skrze výrok néti, néti shromažďuje mnohá jména a formy světa
a umisťuje je na toto „místo setkání“ a dává mu jméno „já
jsem“. A i když v tomto „já jsem“ žádné Já není, protože je
za ním, a i když Já nemá žádné „jméno“, přesto je základem
tohoto „jména“ a „místa setkání“ a tímto způsobem můžeme
dojít k pochopení onoho Jediného, které je za elementy a nemá
žádné jméno ani místo. Tak velká je laskavost Matky védy.

41maharaj tells the story of a sadhu sitting by the side of
the road in the summer mid-day sun. A king was passing in
his chariot with his entourage and he sees the sadhu. He stops
and says, it is so hot here, come with me to my palace, I can

159



Dašaka I – Chvály
[X\

emperors and presently there are and also in
future there will be such leaders. But they and
even this knowledge are not the givers of Final
Liberation (sayujya mukti, fourth liberation ie.
parabrahman).

Byli tu velcí svrchovaní králové42, jsou tu i nyní
a rovněž v budoucnu zde budou podobní vůdci.
Ale ani oni, ani toto poznání nejsou dárci Ko-
nečného Osvobození (sájudžja mukti, čtvrtého
osvobození neboli parabrahma.)

24. ज तर्लैोक नाह दान। त करिती सतंसजज्न।
तयां सतंाचं महिमान। काय मह्णौनी वरण्ाव॥ २४॥

offer you all the delights of my royal life. The sadhu replied,
thank you but no. Now please move on for you are shading my
sun.

42Maharádž vyprávěl příběh o sádhuovi, sedícím u cesty za
letního poledne. Král projížděl okolo v kočáře se svým do-
provodem a spatřil sádhua. Zastavil a řekl: „Je příliš horko,
pojď se mnou do mého paláce. Mohu ti nabídnout všechno po-
hodlí svého královského života.“ Sádhu odvětil: „Děkuji, nechci.
A teď prosím odejdi, stíníš mi.“
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jeṁ trailokīṁ nāhīṁ dāna | teṁ karitī saṁtasajjana
|
tayāṁ saṁtāṁceṁ mahimāna | kāya mhaṇaunī
varṇāveṁ || 24 ||

That gift of mula maya is not available in all
the three worlds (ie. waking, dream and sleep;
it cannot be found if you take yourself to be a
body). That is given by the Saint and sajjana.
How therefore can one describe the greatest of
the Saint?

Dar múla-máji není možné získat ve všech třech
světech (to znamená v bdění, snění a hlubokém
spánku; není k nalezení, pokud se považuješ za
tělo.) Takový dar je darován Světcem, sadždža-
nou. Jak by tedy mohl člověk popsat velikost
Světce?

25. ज तर्लैोकय्ान वगेळ। ज वदेश्तीसी नाकळे।
तचि जयाचंनेि वोळे। परबर्हम् अतंर॥ २५॥
jeṁ trailokyāhūna vegaḻeṁ | jeṁ vedaśrutīsī nā-
kaḻe |
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teṁci jayāṁceni voḻe | parabrahma aṁtarīṁ || 25
||

mula maya is separate from the three worlds of
waking, dream and deep sleep. This cannot be
confined to the words of the vedas and shruti.
And when this mula maya turns itself around
and returns to where it came from, then it be-
comes that parabrahman.

Múla-mája je oddělena od tří světů bdění, snění
a hlubokého spánku. Zde nestačí ani slova véd
a šruti. Když se tato múla-mája obrátí a na-
vrátí se tam, odkud vzešla, stane se oním pa-
rabrahman.

26. ऐसी सतंाचंी महिमा। बोलिज े तितकुी उणी उपमा।
जयाचंनेि मखुय् परमातम्ा। पर्गट होय॥े २६॥
aisī saṁtāṁcī mahimā | bolije titukī uṇī upamā |
jayāṁceni mukhya paramātmā | pragaṭa hoye ||
26 ||

Such is the greatness of the Saint that even
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this ‘speech’ cannot adequately describe Him.
Still due to this mula maya, that Supreme pa-
ramatma is apperceived.

Velikost Světce je taková, že ani tato „řeč“ Jej
nedokáže adekvátně popsat. Nicméně skrze tuto
múla-máju je vnímáno Nejvyšší paramátma.

इति शर्ीदासबोध े गुशिषय्सवंादे
सतंसत्वननाम
समास पाचंवा॥ ५॥ १.५
iti śrīdāsabodhe guruśiṣyasaṁvāde
saṁtastavananāma samāsa pāṁcavā || 5 || 1.5

Tímto končí 5. kapitola 1. dášaky knihy Dá-
sbódh s názvem „Chvála světců“.

Překlad z angličtiny – Matěj Čihák 2017
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1.6 Chvála
naslouchajícího
(Toho, kdo opustil

”mnoho“ myšlenek)

समास सहावा : शर्ोतजेनसत्वन
samāsa sahāvā : śrotejanastavana
Praise of the Listener (The one who leaves the
‘many’ thoughts)
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|| Šrí Rám ||

1. आतां वंं शर्ोत े जन। भकत् ानी सतं सजज्न।

विरकत् योगी गणुसपंनन्। सतय्वादी॥ १॥
ātāṁ vaṁdūṁ śrote jana | bhakta jñānī saṁta sa-
jjana |
virakta yogī guṇasaṁpanna | satyavādī || 1 ||

*Now forget everything and with your mind
bow down and listen to this ‘I am’. Then there
will be the devotee, gnyani, Saint and sajjana.
Then there will be the dispassionate yogi en-
dowed with the excellence of this truthful ‘spe-
ech’. *(‘now’ is mula maya and within her there
is that purush. By His light she shines but He
remains hidden behind her as long as she rema-
ins.43 When there is this Witness, witnessing

43siddharameshwar maharaj- At that time the misfortune
of being in this house of the body is gone and lakshmi, the
goddess of spiritual wealth and knowledge, enters the home.
When lakshmi comes, then narayana also comes just behind
her. When there is the understanding, “I am not the four bo-
dies. I am the Self within these,” then lakshmi is established in
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and witnessed then you are the good listener)

*Teď na všechno zapomeň, skloň svou mysl
a naslouchej tomuto „já jsem“. Pak tu bu-
dou oddaný a džňánin, Světec a sadždžana.
Pak tu bude nestranný jógin, obdařený dokona-
lostí této pravdivé „řeči“. *(„Teď“ je múla-mája
a uvnitř ní se nachází puruša. Ona září Jeho
světlem, ale dokud tu je, on sám za ní zůstává
skryt.44 Je-li zde tento Pozorovatel, pozorování
a pozorované, pak jsi dobrým posluchačem.)

2. यके सतव्ाच े सागर। यके बदुध्ीच ेआगर।

यके शर्ोत े वरैागर। नाना शबद्रतन्ाचं॥े २॥

the heart-temple and then after, her chosen spouse, narayana,
surely comes, silently and naturally.

44 Siddharaméšvar Maharádž řekl: V této chvíli je neštěstí z
pobývání v příbytku těla pryč a Lakšmí, bohyně duchovní hoj-
nosti a poznání, vchází dovnitř. Když vejde Lakšmí, hned za ní
přichází i Nárájana. Je-li zde porozumění „nejsem čtyřmi těly,
jsem Já uvnitř nich“, pak se v chrámu srdce usídlila Lakšmí ;
a později její vyvolený choť, Nárájana, dozajista dorazí, tiše a
přirozeně.
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yeka satvāce sāgara | yeka buddhīce āgara |
yeka śrote vairāgara | nānā śabdaratnāṁce || 2 ||

Then that purush is this ocean of sattwa (pra-
kruti). Then He is a great reservoir of intelli-
gence. By listening to this precious jewel of the
‘word’, that purush brings a mind full of ‘many’
thoughts, back to its source.

Pak je tento puruša oceánem sattvy (prakruti).
Je ohromnou zásobárnou inteligence. Naslou-
cháním tomuto drahocennému klenotu „slova“
navrátí puruša mysl plnou „mnoha“ myšlenek
zpět do jejího zdroje.

3. जे नाना अरथ्ाबंतृाच े भोकत्।े ज े पर्सगं वकत्याच े वकत्।े
नाना सशंयात छदेित।े निशच् ै पुष॥ ३॥
je nānā arthāṁbṛtāce bhokte | je prasaṁgīṁ vakta-
yāce vakte |
nānā saṁśayāteṁ chedite | niścai puruṣa || 3 ||

Then the mind is mula maya and enjoys the
sweet taste of this ‘word’. And hidden within
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this mula maya there is the ‘speaker of all spea-
kers’ (that purush is the speaker of this ‘I am’).
He is the steady purush and He removes the
‘many’ doubts by this knowledge.

Pak je mysl múla-májou a užívá si sladkou chuť
tohoto „slova“. A skryt uvnitř této múla-máji
prodlévá „řečník všech řečníků“ (puruša je tím,
kdo říká toto „já jsem“). On je stálý puruša
a skrze toto poznání odstraňuje „mnoho“ po-
chybností.

4. जय्ाचंी धारणा अपार। जे ईशव्राच े अवतार।
नातंरी पर्तय् सरुवर। बसैले जसै॥े ४॥
jyāṁcī dhāraṇā apāra | je īśvarāce avatāra |
nāṁtarī pratyakṣa suravara | baisale jaise || 4 ||

Now that limitless paramatma has become
the Witness/purush of this mula maya. This
knowledge of mula maya is that paramatma be-
coming manifest/*avatar. And afterwards that
Reality takes itself to be a body and delights in
the joys of the senses (but when there is wit-
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nessing, the individual senses all come together
to merge in the one knowledge and no longer
are experienced as functioning separately and
sequentially). *(maharaj- to come down from
your own place)

V tuto chvíli se nekonečné paramátma stalo
Svědkem/purušou této múla-máji. Toto po-
znání múla-máji znamená, že se paramátma
stalo projeveným/*avatár. A později se ona
Skutečnost ztotožní s tělem a najde požitek ve
smyslových potěšeních. (Ovšem je-li zde pozo-
rování, jednotlivé smysly se shromáždí a sloučí
do jediného poznání a nejsou již zakoušeny
jako odděleně a postupně fungující.) *(Maha-
rádž řekl: Sestoupit dolů ze svého vlastního
místa).

5. किं हे ऋषशेव्राचंी मडंळी। शातंसव्प सतव्ागळी।
जयाचंनेि सभामडंळ। परम शोभा॥ ५॥
kiṁ he ṛṣeśvarāṁcī maṁḍaḻī | śāṁtasvarūpa sa-
tvāgaḻī |
jayāṁceni sabhāmaṁḍaḻīṁ | parama śobhā || 5 ||
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Due to this ‘coming down’/manifestation, that
thoughtless nirguna becomes this state of peace
and the knowing of the sattwa guna/knowledge.
And afterwards on account of this *meeting
place of knowledge, that beautiful Supreme is
reached (by staying in this effortless knowing of
pure sattwa, knowing will of its own accord, slip
away. We must return along the same path that
brought us here). *(Where the mind, prana,
senses, elements and gunas etc. come together
as one form called chaitanya or knowledge)

Skrze tento „sestup“ neboli projev se ona bez-
myšlenkovitá nirguna stane mírem a poznává-
ním sattva guny/poznání. A později je díky to-
muto *místu setkání poznání dosaženo onoho
překrásného Nejvyššího. (Prodléváním v tomto
poznávání bez úsilí čiré sattva guny se pozná-
vání svou vlastní zásluhou vytratí. Musíme se
vrátit zpět tou samou cestou, která nás zavedla
sem.) *(Tam, kde se mysl, prána, smysly, ele-
menty a guny setkávají v jediné formě zvané
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čaitanja nebo poznání.)

6. द वदेगरभ् विलस।े मखु सरसव्ती विळास।े

साहितय् बोलतां जसै।े भासती दवेगु॥ ६॥
hṛdaīṁ vedagarbha vilase | mukhīṁ sarasvatī
viḻāse |
sāhitya bolatāṁ jaise | bhāsatī devaguru || 6 ||

Then the essence of the vedas reigns in the heart
and goddess saraswati plays on the tongue. Due
to the companionship of this ‘speech’, there ap-
pears that guru of the gods (the One purush
who knows the gods in the heavens ie. the gunas
and the elements and everything they have cre-
ated).

Pak esence véd opanuje srdce a bohyně Sara-
svatí si hraje na jazyku. Skrze společenství této
„řeči“ se zjeví Guru bohů. (Jediný puruša, který
zná nebeské bohy, to znamená guny, elementy
a vše, co je z nich stvořeno.)

7. जे पवितर्पण वशैव्ानर। जे सफू्रत्िकिरणाच े दिनकर।
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ातपेण षट्ीसमोर।े बर्हम्ाडं न य॥े ७॥
je pavitrapaṇeṁ vaiśvānara | je sphūrtikiraṇāce
dinakara |
jñātepaṇeṁ dṛṣṭīsamore | brahmāṁḍa na ye || 7
||

To be this mula maya is proper listening and
it has the purity of fire (by good listening the
fire of knowedge burns names and forms). This
mula maya is the rays from the sun (of that
mula purush) and it is the original inspiration.
Due to this knowingness, this whole creation
appears before you and due to this knowingness
it is also all destroyed (from knowingness if you
look out then, ‘many’ thoughts come and if you
look inwards then, that thoughtless Self will be
realized).

Aby tu byla tato múla-mája, musí zde být
správné naslouchání, čisté jako oheň. (Správ-
ným nasloucháním oheň poznání spálí jména
a formy.) Tato múla-mája je paprsek slunce
(múla-puruši), je to původní inspirace. Díky
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tomuto poznání se před tebou objevilo celé
toto stvoření a díky tomuto poznání bude rov-
něž zničeno. (Když se podíváš z vědomí ven,
pak přijde „mnoho“ myšlenek, a když se po-
díváš dovnitř, potom bude realizováno bez-
myšlenkovité Já.)

8. जे अखडं सावधान। जयासं तर्िकाळाच ान।
सरव्काळ निराभिमान। आतम्ानी॥ ८॥
je akhaṁḍa sāvadhāna | jayāṁsa trikāḻāceṁ jñāna
|
sarvakāḻa nirābhimāna | ātmajñānī || 8 ||

mula maya is the ever present alertness of that
unbroken brahman and to this knowledge there
comes the knowledge of the three times (past,
present and future; ie. body consciousness). The
atma gnyani is this ‘time of the all’ and the
One free of all pride (He knows this ‘all’ but
doesn’t take the touch; therefore she is just like
His dream).

Múla-mája je vždy přítomnou bdělostí neporu-
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šitelného brahman; do tohoto poznání přichází
poznání tří časů (minulosti, přítomnosti, bu-
doucnosti, neboli vědomí těla). Átma-džňánin
je tímto „vše-časem“ a Jediným, prostým vší
pýchy. (On zná toto „vše“, ale nedotýká se ho;
ona je pro Něj jako sen.)

9. जय्ाचं े षट्ीखान गले। ऐसं काहंच नाह उरल।
पदारथ्मातर्ासंी लिल। मन जयाचंय्ा॥ ९॥
jyāṁce dṛṣṭīkhālūna geleṁ | aiṁseṁ kāṁhīṁca
nāhīṁ uraleṁ |
padārthamātrāṁsī lakṣileṁ | maneṁ jayāṁcyā ||
9 ||

When this seeing of the purush (witnessing) di-
sappears then, knowledge does not remain and
that is Reality. But as long as there is this
awareness of knowledge then you remain within
the mind (the individual mind had become this
universal mind but not no-mind).

Když zření tohoto puruši (pozorování) zmizí,
potom poznání pomine – a to je Skutečnost. Ale
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tak dlouho, dokud je zde uvědomování si po-
znání, zůstáváš uvnitř mysli. (Individuální mysl
se stala universální myslí, ale nikoli ne-myslí.)

10. ज ज काहं आठवाव। त त तयासं परूव्ीच ठाव।
तथे काय े अनवुादाव। ातपेणकनी॥ १०॥
jeṁ jeṁ kāṁhīṁ āṭhavāveṁ | teṁ teṁ tayāṁsa
pūrvīca ṭhāveṁ |
tetheṁ kāye anuvādāveṁ | jñātepaṇeṁkarūnī ||
10 ||

When that Reality is made to remember itself
then there is this knowledge of mula maya
and then that Reality becomes this which is
‘already known’ (Reality is always there; it has
no knowledge of Its Self; then It steps a little
out of Its Self there is knowledge. And when It
steps further out then there is the knowledge
of the world. This knowledge of ‘many’ names
and forms is knowledge of the already known
ie. this knowledge or ‘all’). ‘There’ in brahman,
why should there be this repetition of knowing-
ness? (When there is One only where is the need
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of knowledge? And when there is knowledge of
the ‘many’ objects then, there is the knowing
again of this which is ‘already known’)

Dokud musí ona Skutečnost pamatovat na sebe
samu, potom je tu poznání múla-máji a tím pá-
dem se tato Skutečnost stane tím, co je „již
známé“. (Skutečnost je stále „tam“, nemá po-
znání o Svém Já; a když udělá krůček ven
ze Svého Já, je tu poznání. A když vykročí
dále, potom nastává poznání světa. Toto po-
znání „mnoha“ jmen a forem je poznáním již
známého, neboli poznáním neboli „vše“.) Jak by
mohlo být opakování poznání přítomno „tam“,
v brahman? (Je-li tam pouze Jediný, k čemu
pak poznání? A když je tam poznání „mnoha“
objektů, potom je tam opět poznávání tohoto
„už známého“.)

11. परंत ु हे गणुगर्ाहिक। मह्णौन बोलत निःशकं।
भागय्पुष काय े यके। सवेीत नाह॥ ११॥
paraṁtu he guṇagrāhika | mhaṇauna bolatoṁ
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niḥśaṁka |
bhāgyapuruṣa kāye yeka | sevīta nāhīṁ || 11 ||

But that thoughtless paramatma has become
the acceptor and appreciator of this sattwa guna
(ie. there is the triad of witnessing) and then
that atma purush speaks this ‘I am’ without
fear. Now what is that One blessed purush not
tasting/experiencing? (That purush is the ‘all’-
knowing atma, every experience is, in truth, be-
ing known by Him; yet we say, “I know this
and I experienced that.” But our knowledge of
‘already known’ knowledge is so very small and
limited)

Ovšem ono bezmyšlenkovité paramátma se
stalo příjemcem a hodnotitelem této sattva
guny (tedy je zde trojice pozorování) a potom
onen átma-puruša beze strachu pronáší toto „já
jsem“. Co to znamená, že onen požehnaný Je-
diný puruša nic nezakouší? (Onen puruša je tím
„vším“, poznáním átma, popravdě každá zku-
šenost je Mu známa; přesto říkáme „já vím to
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a zažívám toto“. Ale naše poznání „už známého“
je velmi malé a omezené.)

12. सदा सवेिती दिवय्ानन्। पालटाकारण आवटे अनन्।
तसैच माझ वचन। पराकृत॥ १२॥
sadā sevitī divyānneṁ | pālaṭākāraṇeṁ āveṭa an-
neṁ |
taisīṁca mājhīṁ vacaneṁ | parākṛteṁ || 12 ||

When that purush always tastes of this ‘divine
food’45 then, He turns the food we eat into this
un-decaying food of ‘I am’ (siddharameshwar
maharaj- otherwise you turn it into shit only).

45siddharameshwar maharaj- This causeless beingness within
the breath is the principle food of every jiva. It is an ‘imagining
of this knowledge’ to believe that we exist only by the food and
drink we take through our mouths. We are eating in many other
ways than just this. As there is food for the mouth, so there are
words for the ears, smells for the nose, touch for the skin and
forms are the food for the eyes. The mind needs many thoughts
as its food and they need this thought ‘I am’ as their food and
it needs that Perfect Contentment of the Self. Without this
food, mankind cannot exist for even a moment. If that original
Contentment was not there, then nothing would be there.
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And in the same way, with this understanding
my articulated words become His ‘divine spe-
ech’ made by this para speech, ‘I am’.46 *(Wi-
thout this essential food of ‘I am’, we could not
live for even a moment. And if we do not un-
derstand that every action and moment is this
‘divine food’ and He is eating then, we are con-
fined to body conscious and we just eat and
shit. In the same way, if we say ‘many’ words,
but do not understand that His ‘speech’ is there
support then, these words are simply a waste of
breath)47

46The four speeches are in descending order, para, pashyanti,
madhyama and vaikhari. para means, you are there, this is the
original thought, pashyanti means, some thought is starting to
form, madhyama means, the thought has taken a form and you
feel that you must say it, vaikhari means, you speak it out.

47siddharameshwar maharaj- The value of this human life-
time and of the spoken word is simply not understood. Only at
the time of death will you come to understood. If a very rich
man is dying and there is a doctor available who can make him
live fifteen minutes more and make him speak a little, then his
relatives are ready to spend tens of thousands of rupees for
those fifteen minutes and two to four words. Now just calcu-

180



1.6 Chvála naslouchajícího
[X\

Když onen puruša vždy ochutnává tuto „bož-
skou stravu“48, pak proměňuje jídlo, které jíme,
v nerozkladnou stravu „já jsem“. (Siddhara-
méšvar Maharádž řekl: Jinak se promění pouze
ve výkal.) A stejným způsobem se skrze porozu-
mění stávají mnou vyslovená slova Jeho „bož-
skou řečí“ stvořenou touto původní řečí/para
„já jsem“49. (Bez této esenciální stravy „já

late from this just how valuable is this life that you are letting
pass by in useless hopes and schemes and empty talk. Then you
may realize that this precious life is just being thrown away, if
you make no effort to know your Self!

48Siddharaméšvar Maharádž řekl: Toto bezpříčinné bytí
uvnitř dechu je základní potravou každého džívy. Věříme-li,
že žijeme pouze z jídla a vody, které přijímáme ústy, jedná
se pouze o „představivost tohoto poznání“. Jíme mnoha růz-
nými dalšími způsoby, než je tento. Jako je jídlo pro ústa, jsou
tu slova pro uši, vůně pro nos, doteky pro kůži a tvary jsou
potravou pro oči. Mysl potřebuje mnoho myšlenek jako svou
potravu a ony potřebují tuto myšlenku „já jsem“ jako svou po-
travu a ona potřebuje Dokonalé Spočinutí Já. Bez této stravy
by lidstvo neexistovalo ani na okamžik. Kdyby tu nebylo ono
původní Spočinutí, nebylo by tu nic.

49Čtyři řeči jdou v sestupném pořádku: para, pašjanti, mad-
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jsem“ bychom nežili ani chvíli. A pokud nepo-
chopíme, že každý čin a každá chvíle jsou touto
„božskou stravou“ a že On jí, potom jsme při-
poutáni k vědomí těla a pouze jíme a vyměšu-
jeme. Stejně tak, když říkáme „mnoho“ slov, a
nevíme, že Jeho „řeč“ je jejich oporou, pak jsou
tato slova pouze plýtvání dechem.)50

13. आपलेु शकत्िनसुार। भाव पजुावा परमशेव्र।

hjama a vaikhari. Para znamená, že jsi, to je původní myšlenka;
pašjanti znamená, že se začíná tvarovat jakási myšlenka; mad-
hjama znamená, že myšlenka nabyla tvar a ty cítíš, že ji musíš
vyslovit; vaikhari znamená, že ji vyslovíš.

50Siddharaméšvar Maharádž řekl: Hodnota tohoto lidského
života a vyřčených slov prostě není správně pochopena. Po-
chopíš ji pouze v okamžiku smrti. Pokud někdo bohatý umírá
a je tu doktor, který je schopen prodloužit mu život o patnáct
minut a umožnit mu trochu mluvit, pak jsou jeho příbuzní
ochotní utratit desetitisíce rupií za těch patnáct minut a dvě
až čtyři slova. A z toho si teď vypočítej, jak hodnotný je tento
život, který utrácíš ve zbytečných nadějích, plánech a v prázd-
ném tlachání. Pak si můžeš uvědomit, jak je tento drahocenný
život prostě zahazován, pokud nevyvíjíš žádné úsilí pro poznání
Já!
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परंत ु पजुूं नय े हा विचार। कोठ चि नाह॥ १३॥
āpule śaktinusāra | bhāveṁ pujāvā parameśvara |
paraṁtu pujūṁ naye hā vicāra | koṭheṁci nāhīṁ
|| 13 ||

When there is this understanding of one’s
own power or ‘I am’ then, this is making of
*puja/worship to that Supreme Self (parame-
shwar ie. beyond the Witness). And if one does
not do this puja, then how can there ever be
that thoughtless understanding of paramesh-
war? (parameshwar, paramatma, parabrahman
are all the one thing, that Reality) *(siddhara-
meshwar maharaj- to know is performing puja)

Když je tu pochopení vlastní síly neboli „já
jsem“, je to uctívání/púdža Nejvyššího Já
(neboli Paraméšvary, toho, jenž je za Svěd-
kem.) A když člověk nedělá tuto púdžu, jak
by tu někdy mohlo být bez-myšlenkovité po-
chopení Paraméšvary? (Paraméšvara, Para-
mátma a Parabrahma jsou tatáž Skutečnost.)
*(Siddharaméšvar Maharádž řekl: Vědět zna-
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mená vykonávat púdžu.)

14. तसैा मी यके वाग ्रब्ळ। शर्ोत े परमशेव्रचि केवळ।
याचंी पजूा वाचाबरळ। कं पाह॥े १४॥
taisā mī yeka vāgdurbaḻa | śrote parameśvaraci ke-
vaḻa |
yāṁcī pūjā vācābaraḻa | karūṁ pāhe || 14 ||

Just as that One Supreme Self/parameshwar
has become these feeble words spoken by the
ego, so too, by proper careful listening there
can be that pure knowledge of the Supreme
Self. Therefore this puja of knowing (or liste-
ning) should be performed and then the con-
fused chatter taking place in your mind can be
understood. (Forget the confused chatter, un-
derstand it is all about that which does not
exist; our confused chatter created this world
and it sustains this imagined world. As soon as
chatter stops this world of knowledge is there)

Jako se Jediné Nejvyšší Já/paraméšvara stalo
těmito planými slovy vyřčenými egem, tak také,
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správným a bedlivým nasloucháním zde může
být ono čisté poznání Nejvyššího Já. Proto by
tato púdža poznání (či naslouchání) měla být
vykonávána a zmatené klábosení ve tvé mysli
tak může být pochopeno. (Zapomeň na zma-
tené klábosení, pochop, že je celé jen o tom,
co neexistuje; naše zmatené klábosení stvořilo
smyšlený svět a udržuje ho. Ve chvíli, kdy klá-
bosení ustane, přijde svět poznání.)

15. वितप्तत्ी नाह कळा नाह। चातरुय् नाह पर्बदं नाह।

भकत्ि ान वरैागय् नाह। गौलय्ता नाह वचनाची॥ १५॥
vitpattī nāhīṁ kaḻā nāhīṁ | cāturya nāhīṁ praba-
ṁda nāhīṁ |
bhakti jñāna vairāgya nāhīṁ | gaulyatā nāhīṁ va-
canācī || 15 ||

Confused chatter lacks this skill and ‘art’ of
knowing. Then there is no wisdom and there is
no unbroken continuity. Confused chatter has
no devotion/bhakti, no knowledge/gnyan and
no renunciation/vairagya. It does not have the
sweetness of this divine ‘speech’.
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Zmatené klábosení postrádá tuto dovednost a
„umění“ poznání. Pak tu není žádná moud-
rost a žádná neporušená plynulost. Zmatené
klábosení nemá žádnou oddanost/bhkati, žádné
poznání/džňánu a žádné zřeknutí se/vairágja.
Nemá sladkost této božské „řeči“.

16. ऐसा माझा वाग ्विळास। मह्णौन बोलत सावकाश।
भावाचा भोकत्ा जगदीश। मह्णौनिया॥ं १६॥
aisā mājhā vāgviḻāsa | mhaṇauna bolatoṁ sā-
vakāśa |
bhāvācā bhoktā jagadīśa | mhaṇauniyāṁ || 16 ||

Like this is my useless articulated voice (vai-
khari). It is but a waste of breath. His ‘speech’
is fearless and effortless and He is the enjoyer of
being51 and He is the ‘Lord of the world’ (pu-
rush).

Takové je moje zbytečné mluvení/vaikhari. Je
51nisargadatta maharaj- consciousness is the sense of being

alive, the sense of existence. It is the love of being that is
present at the source and the cause of all desires.
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to jen plýtvání dechem. Avšak jeho „řeč“ je bez
bázně a úsilí, On si užívá bytí 52 a je Pánem
světa (purušou).

17. तमुह्ी शर्ोत े जगदीशमरूत्ि। तथे माझी वितप्तत्ी किती।
बदुध्िहीण अलप्मती। सलगी करित॥ १७॥
tumhī śrote jagadīśamūrti | tetheṁ mājhī vitpattī
kitī |
buddhihīṇa alpamatī | salagī karitoṁ || 17 ||

By listening, you become this image (‘I am eve-
rywhere’) of that ‘Lord of the world’. However
that has become my talk of the ‘many’ things
and then this inferior intellect/buddhi of mine
makes friendship with ‘many’ lowly opinions (“I
agree with you and not with you, I am right and
she is wrong etc.”).

Nasloucháním se staneš podobou („já jsem
všude“) onoho „Pána světa“. Nicméně stalo se

52Nisargadatta Maharádž řekl: Vědomí je pocit být naživu,
pocit existence. Je to láska k bytí, která je přítomna jako zdroj
a příčina všech tužeb.
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z toho mé mluvení o „mnoha“ věcech, a tudíž
se tento můj pokleslý intelekt/buddhi spřátelil
s nízkými názory („já souhlasím s tebou, ale s
tebou ne“, „já mám pravdu a ona ne“, a tak
podobně.)

18. समरथ्ाचा पतुर् मरूख् जग। परी सामरथ्य् अस ेतय्ाचा आगं।

तमुह्ां सतंाचंा सलगी। मह्णौनि करित॥ १८॥
samarthācā putra mūrkha jagīṁ | parī sāmarthya
ase tyācā āṁgīṁ |
tumhāṁ saṁtāṁcā salagī | mhaṇauni karitoṁ ||
18 ||

The *son of the Master is a fool in this world but
within him is this power of his Master. When
you have the companionship of the Saint then
He does everything. *(The son of the Master
is the purush. One who cares for no things, no
one and knows nothing, leaves all the thoughts
of the mind and just witnesses ie. listens)

Mistrův *syn je v tomto světě bláznem, ale ve
svém nitru má sílu svého Mistra. Budeš-li ve
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společnosti Světce, On se o všechno postará.
*(Mistrův syn je puruša. Ten, který se o nic
a o nikoho nestará a nic neví, opouští všechny
myšlenky mysli a pouze pozoruje, neboli naslou-
chá.)

19. वय्ाघर् सिंह भयानक। दखेोनि भयाचकित लोक।
परी तय्ाचं पिल निःशकं। तयापंढुे खळेती॥ १९॥
vyāghra siṁha bhayānaka | dekhoni bhayācakita
loka |
parī tyāṁcīṁ pilīṁ niḥśaṁka | tayāṁpuḍhe
kheḻatī || 19 ||

When the people of this world see a tiger or lion
they all run away in fear; but their cubs play
before them without fear. In the same way, that
son of the Master plays before His Reality.

Když lidé tohoto světa spatří tygra nebo lva, v
hrůze utečou; ale jejich mláďata si před nimi
hrají beze strachu. Obdobně si Mistrův syn
hraje před Svou Skutečností.
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20. तसैा मी सतंाचंा अकंित। तमुह्ां सतंापंास बोलत।
तरी माझी चिंता तमुच े चितत्। वाहलेच क॥ २०॥
taisāmī saṁtāṁcā aṁkita | tumhāṁ saṁtāṁpāsīṁ
bolata |
tarī mājhī ciṁtā tumace citta | vāhelaca kīṁ || 20
||

When this ‘I’ is a servant of the Saint then, you
are ‘speaking’ with the Saint (your ‘speech’ is ‘I
am’). Then the thinking of the ‘I’ is offered to
His thinking. (siddharameshwar maharaj- make
His thought, your thought).

Když je toto „já“ služebníkem Světce, potom
„promlouváš“ jako Světec (tvá „řeč“ je „já
jsem“.) Pak je smýšlení „já“ nabídnuto Jeho
smýšlení. (Siddharaméšvar Maharádž řekl: Učiň
Jeho smýšlení svým smýšlením.)

21. आपलची बोले वाउग। तय्ाची सपंादणी करण लाग।े
परंत ु काह सागंण नलग।े नय्नू त परूण् कराव॥ २१॥
āpaleṁcī bole vāugeṁ | tyācī saṁpādaṇī karaṇeṁ
lāge |
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paraṁtu kāhīṁ sāṁgaṇeṁ nalage | nyūna teṁ
pūrṇa karāveṁ || 21 ||

Even your ‘speech’ is false; it is the false asser-
tion ‘I am’ made by that atma purush. When
this knowledge is not required by that thou-
ghtless understanding then, the incomplete is
made complete (then this knowledge disappears
in that thoughtless swarup).

Ale dokonce i tvá „řeč“ je klamná; je to klamné
tvrzení „já jsem“ činěné átma-purušou. Když
ono bez-myšlenkovité pochopení nepotřebuje
toto poznání, tehdy je nedokonalé učiněno do-
konalým. (Tehdy toto poznání zmizí v bez-
myšlenkovité svarúpě.)

22. ह त पर्ीतीच लण। सव्भावची करी मन।
तसै े तमुह्ी सतंसजज्न। मायबेाप विशव्ाच॥े २२॥
heṁ toṁ prītīceṁ lakṣaṇa | svabhāveṁcī karī mana
|
taise tumhī saṁtasajjana | māyebāpa viśvāce || 22
||
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If that purush has abiding love for this sponta-
neous ‘I am’ feeling then, this makes the mind
thoughtless. Then you are just like the Saint
and sajjana and the mother and father of the
world.

Když puruša zachovává lásku k tomuto spon-
tánnímu pocitu „já jsem“, učiní to mysl bez-
myšlenkovitou. Potom jsi stejný jako Světec
a sadždžana i matka a otec světa.

23. माझा आशय जाणोनी जीव। आतां उचित त कराव।
पढु कथसेि अवधान दय्ाव। मह्णे दासानदुास॥ २३॥
mājhā āśaya jāṇonī jīveṁ | ātāṁ ucita teṁ karā-
veṁ |
puḍheṁ kathesi avadhāna dyāveṁ | mhaṇe dāsā-
nudāsa || 23 ||

The abode of ‘mine’ is the knowing of the jiva
(“I know this and that”). But now, this knowing
should be perfectly performed (forget every-
thing and simply know) and then ahead this
‘song’ of God should be given your complete
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attention, says the servant (“I am a body”) of
the servant (‘I am’) of the Saint.

Příbytek pocitu „moje“ je poznávání džívy („já
vím tohle a tamto“). Avšak nyní by toto pozná-
vání mělo být vykonáváno dokonale (všechno
zapomenout a prostě vědět) a poté bys měl
této „písni“ Boží věnovat naprostou pozornost,
praví služebník („já jsem tělo“) služebníka („já
jsem“) Světce.

Note: shri siddharameshwar maharaj- If we were to
describe who parameshawara, ishwara (purush) and
jiva are then, parameshwar has neither remembering
nor forgetting, ishwara remembers himself (this I am
thought) and to imagine another, other than oneself
is the individual jiva or the mind.

Poznámka: Šrí Siddharaméšvar Maharádž řekl: Kdy-
bychom měli popsat, kdo jsou Paraméšvara, íšvara
(puruša) a džíva, pak Paraméšvara si ani nepama-
tuje, ani nezapomíná; íšvara si pamatuje sebe sama
(myšlenku „já jsem“) a individuální džíva neboli mysl
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je ten, kdo si představuje, že druzí jsou něco jiného,
než je on sám.

इति शर्ीदासबोध े गुशिषय्सवंादे
शर्ोतसेत्वननाम समास सहावा॥ ६॥ १.६
iti śrīdāsabodhe guruśiṣyasaṁvāde
śrotestavananāma samāsa sahāvā || 6 || 1.6

Tímto končí 6. kapitola 1. dášaky knihy Dá-
sbódh s názvem „Chvála naslouchajícího (Toho,
kdo opustil ”mnoho“ myšlenek)“.

Překlad z angličtiny – Matěj Čihák 2017
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1.7 Chvála Pánu této
básně ” já jsem“

समास सातवा : कवशेव्रसत्वन
samāsa sātavā : kaveśvarastavana
Praise of the Lord of this Poem ‘I am’

Note: 14.3 – The Art of Poetry opens with the words,
‘The poem is a garland made from this pure ‘word’.’

Poznámka: 14.3 – Umění Poezie začíná slovy „Báseň
je věnec spletený z tohoto čistého ‚slova‘.“
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|| Šrí Rám ||

1. आतां वंं कवशेव्र। शबद्सषृट्ीच े ईशव्र।

नातंरी हे परमशेव्र। वदेावतारी॥ १॥
ātāṁ vaṁdūṁ kaveśvara | śabdasṛṣṭīce īśvara |
nāṁtarī he parameśvara | vedāvatārī || 1 ||

Now, when every thought is given up, there is
this poem, ‘I am’. And this is how you praise
that Lord of the ‘poem’. He is called ishwara
and He is the Witness, the Lord and creator
of this ‘word’ (ie. ‘poem’). And when the wit-
nessing of this ‘poem’ is given up, then He is
that thoughtless parameshwara (When you for-
get everything and stay in this ‘now’ then, the
world created by words and concepts disappears
and there is this ‘word’ or ‘poem’. Her Lord is
the purush or ishwara and while He remains
hidden within this ‘poem’ there is witnessing.
And when this ‘poem’ ends then witnessing
also ends and only that indestructible Self/ish-
wara remains and gets called the thoughtless
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Supreme Self/parameshwara)

Nyní, když jsi se vzdal všech myšlenek, při-
chází tato báseň „já jsem“. A takto chválíš
Pána této „básně“ . Je nazýván íšvara a je
Svědkem, Pánem a Stvořitelem tohoto „slova“
(neboli „básně“). A když se vzdá pozorování
této „básně“, stane se bez-myšlenkovitým Para-
méšvarou. (Když všechno zapomeneš a zůstáváš
v tomto „teď“, svět stvořený slovy a koncepty
zmizí a přichází toto „slovo“ neboli „báseň“. Její
Pán je puruša neboli íšvara a dokud zůstává
uvnitř této „básně“ skryt, je tu přítomno po-
zorování. A když tato „báseň“ skončí a pozo-
rování rovněž, zůstane pouze ono nezničitelné
Já/íšvara a je nazváno bez-myšlenkovitým Nej-
vyšším Já/paraméšvara.)

2. क हे सरसव्तीच निजसथ्ान। क हे नाना कळाचं जीवन।
नाना शबद्ाचं भवुन। यथेारथ् होय॥े २॥
kīṁ he sarasvatīceṁ nijasthāna | kīṁ he nānā ka-
ḻāṁceṁ jīvana |
nānā śabdāṁceṁ bhuvana | yethārtha hoye || 2 ||
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Otherwise that thoughtless Self is this mater-
nal home of goddess saraswati (ie. knowledge or
this poem ‘I am’); or that thoughtless Self lives
as a jiva and there is the study of ‘many’ arts
(ie. song, poetry, dance, music etc.). But truly
these ‘many’ dwelling places of the jiva are this
dwelling place of the ‘word’ (no one can live
for a moment without this ‘I am’/existence).
(When that Lord is not being directly realized
then, there is either the world of His ‘poem’ or
the world we each create by our ‘many’ thou-
ghts)

V opačném případě je ono bez-myšlenkovité
Já rodným domem bohyně Sarasvatí (po-
znání neboli této básně „já jsem“); anebo ono
bez-myšlenkovité Já žije jako džíva, studujíce
„mnohá“ umění (zpěv, poezii, tanec, hudbu
a tak dále). Ve skutečnosti jsou však tato
„mnohá“ obydlí džívy obydlím „slova“ (nikdo
nemůže žít ani chvíli bez „já jsem“/existence.)
(Pokud nebyl Pán důsledně realizován, pak je
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tu buď svět Jeho „básně“, nebo svět, který si
vytváříme svými „mnohými“ myšlenkami.)

3. क हे पुषारथ्ाच वभैव। क हे जगदीशव्राच महतव्।
नाना लाघव सतक्ीरत्ीसत्व। निरम्ाण कवी॥ ३॥
kīṁ he puruṣārthāceṁ vaibhava | kīṁ he jagadīś-
varāceṁ mahatva |
nānā lāghaveṁ satkīrtīstava | nirmāṇa kavī || 3
||

Either He is the ‘many’ glorious aspirations of
mankind or He is the greatness of that Lord or if
these ‘many’ aspirations are ignored then, that
poet creates the pervasiveness53 of this ‘all’.54

(When everything is forgotten then, this ‘poem’
gets told. The poet is the purush and He is
truly yourself. But when the ‘poem’ is listened

53maharaj – kirti means fame but it really means, to pervade
everywhere.

54Gospel of Thomas – Jesus said, ”Let him who seeks con-
tinue seeking until he finds. When he finds, he will become
troubled. When he becomes troubled, he will be astonished,
and he will rule over the All.”
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to then, He remains hidden. At that time this “I
am a body” thought becomes the ‘I am every-
where’ understanding and when even this is let
slip away then, only the poet/Lord remains).

3. Může být „mnoha“ skvělými touhami lidstva,
nebo velikostí onoho Pána; nebo, jsou-li tyto
„mnohé“ touhy ignorovány, poté básník stvoří
všudypřítomnost 55 tohoto „vše“ 56. (Když je
vše zapomenuto, tehdy je tato „řeč“ pronášena.
Básníkem je puruša a On je ve skutečnosti te-
bou. Ale dokud je „básni“ nasloucháno, zůstává
skryt. V tu chvíli se myšlenka „já jsem tělo“
stane pochopením „já jsem všude“ a teprve
když i toto je odloženo, zůstane tu jen samotný
básník/Pán.)

55Maharádž řekl: kirtí znamená slávu, ale ve skutečnosti to
znamená prostupovat vším.

56Tomášovo evangelium, log. 2: „Ježíš řekl: Nepřestávat se
svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až na-
lezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane
se pánem nade vším, co jest.“
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4. क हे शबद्रतन्ाच े सागर। क हे मकुत्ाचं े मकुत् सरोवर।

नाना बदुध्ीच े वरैागर। निरम्ाण जाले॥ ४॥
kīṁ he śabdaratnāce sāgara | kīṁ he muktāṁce
mukta sarovara |
nānā buddhīce vairāgara | nirmāṇa jāle || 4 ||

Either He is this ocean of a mundane existence
from which the jewel of this ‘word’ was *chur-
ned. Or He is the liberation of the liberated (ie.
Final Liberation) and vast like an expanse of
still water. And when that poet tells His ‘poem’
then, the intellect with the ‘many’ thoughts re-
turns to its origin. *(Within this world there is
this beautiful jewel of ‘I am’. But it will not be
understood until you search for by vivek)

Může být oceánem světské existence, z něhož
byl *vyloven klenot tohoto „slova“. Anebo může
být osvobozením osvobozeného (tedy Koneč-
ným Osvobozením) a rozlehlým jako hladina
klidné vody. A když onen básník pronese svou
„báseň“, pak se intelekt s „mnoha“ myšlenkami
navrátí do svého zdroje. *(Uvnitř tohoto světa
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se nachází tento překrásný klenot „já jsem“. Ale
nebude nalezen, dokud po něm nezačneš pátrat
rozlišováním/vivékou.)

5. अधय्ातम्गरं्थाचंी खाणी। क हे बोलिके चिंतामणी।
नाना कामधनेचू भण। वोळल शर्ोतयासंी॥ ५॥
adhyātmagraṁthāṁcī khāṇī | kīṁ he bolike ciṁtā-
maṇī |
nānā kāmadhenūcīṁ dubhaṇīṁ | voḻalīṁ śrotay-
āṁsī || 5 ||

Either there is this source (ie. ‘word’) from
where the scriptures (words) have come. Or
there is that thoughtless Self, on account of
this ‘speech’ of the chintamani (the magic stone
that is said to destroy thoughts/imagination, in
the same way that this ‘speech’ does). Or this
milk of the divine cow/kamadhenu that the lis-
tener was drinking becomes the ‘many’ thou-
ghts (the divine cow is also knowledge. For it
gives you whatever you wish. If you don’t want
anything then she will come and stay with you.
And if you want a body, she will give you a
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body and the ‘many’ thoughts that accompany
it).

Může tu být tento zdroj (neboli „slovo“), z ně-
hož vyvěrají písma (neboli slova). Anebo tu
je ono bez-myšlenkovité Já, díky této „řeči“
čintamani (což je kouzelný kámen, o kterém
se říká, že ničí myšlenky/představivost, stejně
tak, jako to dělá tato „řeč“.) Anebo se mléko
božské krávy/kámadhénu, které posluchač pil,
stane „mnoha“ myšlenkami. (Božská kráva rov-
něž představuje poznání. Proto ti dává cokoli,
co si přeješ. Pokud si nic nepřeješ, ona k tobě
přistoupí a zůstane s tebou. A pokud si přeješ
tělo, dá ti tělo a „mnoho“ myšlenek, které ho
doprovází.)

6. क हे कलप्नचे े कलप्त। क हे मोाच े मखुय् पडीभ।
नाना सायोजय्तचे े विसत्ा। विसत्ारले॥ ६॥
kīṁ he kalpanece kalpataru | kīṁ he mokṣāce
mukhya paḍībharu |
nānā sāyojyatece vistāru | vistārale || 6 ||
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Either He is the ‘I am’ thought of the divine
wishing tree/kalpataru (the tree of knowledge
gives you whatever you wish ie. whatever you
believe you are, that you become). Or He is that
greatest of liberations and then this expanded
world of ‘many’ thoughts becomes that vast ex-
panse of Final Liberation.

Může být myšlenkou „já jsem“ božského stromu
plnícího přání/kalpataru (strom poznání ti dá
cokoli, co si přeješ; tedy cokoli, co si myslíš, že
jsi, tím se stáváš.) Anebo je slávou osvobození
a pak se tento rozlehlý svět „mnoha“ myšlenek
stane široširou rozlehlostí Konečného Osvobo-
zení.

7. क हा परलोकचा निजसव्ारथ्।ु क हा योगियाचंा गपुत् पथं।ु
नाना ानियाचंा परमारथ्।ु पासि आला॥ ७॥
kīṁ hā paralokīṁcā nijasvārthu | kīṁ hā yogiy-
āṁcā gupta paṁthu |
nānā jñāniyāṁcā paramārthu | rūpāsi ālā || 7 ||

Either there is your wealth of this *world bey-
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ond. Or there is that thoughtless, secret path of
the yogi. Or that Supreme Accomplishment/pa-
ramarth57 of the gnyani becomes the ‘many’
forms. *(Within this world of names and forms
there is another world; the world that is seen
through the eyes of knowledge58)

Může zde být tvé bohatství tohoto *světa
za. Anebo je zde ona bez-myšlenkovitá, tajná
stezka jógina. Anebo se ono Nejzazší Dovr-
šení/paramártha 59 džňánina stane „mnoha“
tvary. *(Uvnitř tohoto světa jmen a forem se
nachází jiný svět, svět viditelný očima poznání.)
60

57param-arth; supreme meaning or ultimate accomplishment
58Gospel of Thomas – ”It will not come by watching for it.

It will not be said, ’Look, here!’ or ’Look, there!’ Rather, the
Father’s kingdom is spread out upon the earth but people don’t
see it.”

59Param-arth znamená Nejvyšší Smysl nebo Nejzazší Dovr-
šení.

60Tomášovo evangelium, log. 113: Nepřijde, když bude oče-
káváno. Neřekne se: „Hle, je tady!“ nebo: „Hle, tam!“. Vždyť
království Otce je rozšířeno po celé zemi a lidé ho nevidí.
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8. क हे निरंजनाची खणू। क हे निरग्णुाची वोळखण।
मायाविलणाच े लण। ते हे कवी॥ ८॥
kīṁ he niraṁjanācī khūṇa | kīṁ he nirguṇācī
voḻakhaṇa |
māyāvilakṣaṇāce lakṣaṇa | te he kavī || 8 ||

Either He is the perfect understanding of pure
knowledge. Or that Lord becomes this sagun of
that nirgun. But then that thoughtless poet’s
attention is upon maya.

Může být dokonalým pochopením čirého po-
znání. Anebo se onen Pán stane touto sagunou
oné nirguny. Pak je ovšem pozornost onoho bez-
myšlenkovitého básníka upnuta na máju.

9. क हा श्तीचा भावगरभ्। क हा परमशेव्राचा
अलभय् लाभ।
नातरी होय े सलुल्भ। निजबोध कविप॥ ९॥
kīṁ hā śrutīcā bhāvagarbha | kīṁ hā parameś-
varācā
alabhya lābha |
nātarī hoye sullabha | nijabodha kavirūpeṁ || 9
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||

Or there are the ‘many’ scriptures with their
implied meaning. Or He is the attainment of
that unattainable parameshwara. Otherwise He
is the very easy attainment of that poet’s form
(sagun poem). (This chapter is over and over
stating the three understanding. Either that
thoughtless Self has become the ‘I am a body’
understanding and there are the ‘many’ gross
forms. Or He becomes this ‘I am’ understanding
and there is this one moving form or chaitanya,
sagun etc. Or He realizes His own thoughtless
Self and He is One without another)

Anebo je zde „mnoho“ písem se svým skry-
tým významem. Nebo je dosažením onoho ne-
dosažitelného Paraméšvary. Není-li, pak velice
snadno nabývá formy básníka (tedy básně sa-
guny). (Tato kapitola opakovaně mluví o třech
úrovních pochopení. Jednak je tu stav, kdy bez-
myšlenkovité Já zaujalo postoj „já jsem tělo“
a jsou tu „mnohé“ hrubé formy. Nebo se On
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stane pochopením „já jsem“ a je tu tato pohyb-
livá forma neboli čajtanja, saguna atd. Anebo
On dosáhne pochopení Svého vlastního bez-
myšlenkovitého Já a stane se Jedním bez dru-
hého.)

10. कवि ममुुाच अजंन। कवि साधकाचं साधन।
कवि सिदध्ाचं समाधान। निशच्यातम्क॥ १०॥
kavi mumukṣāceṁ aṁjana | kavi sādhakāṁceṁ
sādhana |
kavi siddhāṁceṁ samādhāna | niścayātmaka || 10
||

That poet is the knowledge of the mu-
mukshu/aspirant. That poet is the sadhana of
the sadhak/ seeker. That poet is the complete
contentment of the siddha/accomplished, which
is never disturbed. (That Lord of the ‘poem’ or
purush is eternal and aloft from all this and He
is called the siddha. When He forgets Himself
but seeked to understand then, He gets called
an aspirant/mumukshu and when He makes this
‘poem’ then He is the seeker or sadhak. In this
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‘poem’ He is the Witness and in the gross world
He is completely forgotten.)

Tento básník je poznáním aspiranta/mumukšu.
Tento básník je praxí/sádhana hledajícího/sád-
haka. Je naprostým spočinutím dokonalého/si-
ddha, jež není nikdy narušeno. (Tento Pán
„básně“ čili puruša je věčný a od tohoto všeho
je odtažený a nazývá se siddha. Když na Sebe
zapomene, ale snaží se získat pochopení, říká
se mu aspirant/mumukšu, a když vytváří tuto
„báseň“, je to hledající neboli sádhaka. V této
„básni“ je Svědkem a v tomto hrubém světě
je ve stavu naprostého zapomnění na Sebe
Sama.)

11. कवि सव्धरम्ाचा आशर्यो। कवि मनाचा मनोजयो।
कवि धारम्िकाचा विनयो। विनयकरत्॥े ११॥
kavi svadharmācā āśrayo | kavi manācā manojayo
|
kavi dhārmikācā vinayo | vinayakarte || 11 ||
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That poet is the refuge of swadharma.61 That
poet is the one who seeks to control the mind.
That poet is the humble purush who performs
His dharma (ie. to witness is one’s inherent na-
ture and one’s only duty/dharma, ‘I am every-
where, for I want nothing’). (There is nothing
but that poet and He assumes the ‘many’ ro-
les and tries to contol the mind and He forgets
everything and seeks refuge in ‘I am’; and He
leaves this duality and seeks refuge in His own
Self and He is always free and was never bound
also.)

Onen básník je útočištěm svadharmy 62. Je tím,
kdo se snaží kontrolovat mysl. Je pokorným pu-
rušou, jenž vykonává svou dharmu (být svěd-
kem je přirozeností člověka a je to jeho jediná
povinnost/dharma, „jsem všude, neboť nic ne-
chci“.) (Není zde nic kromě onoho básníka; při-
jímá „mnoho“ rolí a snaží se kontrolovat mysl

61Our own duty; to stay in our swarup
62Naší jediné skutečné povinnosti, prodlévat ve svarúpě.
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a na všechno zapomíná a hledá útočiště v „já
jsem“ a opouští tuto dvojnost a hledá útočiště
ve svém vlastním Já a je vždycky svobodný a ni-
kdy nebyl spoután.)

12. कवि वरैागय्ाच सरंण। कवि भकत्ाचं भषूण।
नाना सव्धरम्रण। ते हे कवी॥ १२॥
kavi vairāgyāceṁ saṁrakṣaṇa | kavi bhaktāṁceṁ
bhūṣaṇa |
nānā svadharmarakṣaṇa | te he kavī || 12 ||

That poet is the protector of vai-
ragya/ renunciation (‘I want nothing’). That
poet is the ‘many’ accomplishments of the
devotees and when these ‘many’ thoughts seek
the protection of swadharma then, there is that
thoughtless poet.

Onen básník je ochráncem zřeknutí se/vairágja
(„nic nechci“). Je „mnoha“ úspěchy oddaných
a když tyto „mnohé“ myšlenky hledají útočiště
ve svadharmě, pak je tu onen bez-myšlenkovitý
básník.

211



Dašaka I – Chvály
[X\

13. कवि पर्मेळाचंी पर्मेळ सथ्िती। कवि धय्ानसथ्ाचंी
धय्ानमरूत्ि।
कवि उपासकाचंी वाड कीरत्ी। विसत्ारली॥ १३॥
kavi premaḻāṁcī premaḻa sthitī | kavi dhyāna-
sthāṁcī dhyānamūrti |
kavi upāsakāṁcī vāḍa kīrtī | vistāralī || 13 ||

Either this state of that poet is the love of all
loves. Or that poet is the ‘many’ objects of me-
ditation of the one absorbed in meditation. Or
that poet becomes the expanded pervasiveness
of the worshipper (‘He does everything’).

Anebo je stav onoho básníka láskou, přesahující
všechny lásky. Nebo je onen básník „mnoha“
objekty meditace toho, jenž je ponořen v medi-
taci. Nebo se stane rozlehlou všudypřítomností
uctívajícího („On koná vše“).

14. नाना साधनाचं े मळू। कवि नाना पर्तेन्ाचं फळ।
नाना कारय्सिदध्ि केवळ। कविचनेि पर्साद॥ १४॥
nānā sādhanāṁce mūḻa | kavi nānā pretnāṁceṁ
phaḻa |
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nānā kāryasiddhi kevaḻa | kaviceni prasādeṁ || 14
||

The poet is the root of the ‘many’ spiritual ef-
forts/sadhana and the poet is the fruit of those
‘many’ efforts. Due to His grace, the ‘many’
actions become this perfect action of knowledge
(‘I am everywhere’) and if this is maintained
then, that pure knowledge of the thoughtless
poet will be realized.

Básník je kořenem „mnoha“ duchovních
snah/sádhana a je ovocem těchto „mnoha“
snah. Díky Jeho milosti se „mnoho“ činů stane
tímto dokonalým činem poznání („Já jsem
všude“) a je-li toto udržováno, pak čiré poznání
bez-myšlenkovitého básníka bude realizováno.

15. आध कवीचा वागव्िळास। तरी मग शर्वण त ुबंळे रस।
कविचनेि मतिपर्काश। कवितव्ास होय॥े १५॥
ādhīṁ kavīcā vāgviḻāsa | tarī maga śravaṇīṁ tu-
ṁbaḻe rasa |
kaviceni matiprakāśa | kavitvāsa hoye || 15 ||
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If there is this easy ‘speech’ of the poet then, the
passionate mind will become calm and delight
in listening to this ‘poem’. Then there will be
the telling of this ‘poem’ by that Lord of the
‘poem’.

Je-li tu tato jednoduchá „řeč“ básníka, pak
vášnivá mysl dojde klidu a potěšení v naslou-
chání této „básni“. Pak bude „báseň“ předná-
šena oním Pánem „básně“.

16. कवि वितप्नन्ाची योगय्ता। कवि सामरथ्य्वतंाचंी सतत्ा।
कवि विचणाची कुशळता। नाना पर्कार॥ १६॥
kavi vitpannācī yogyatā | kavi sāmarthyava-
ṁtāṁcī sattā |
kavi vicakṣaṇācī kuśaḻatā | nānā prakāreṁ || 16
||

That poet is the one well versed in the scrip-
tures; that poet is the one who possesses the
power of knowledge; and that poet is the one
skilled in the ways of the ‘many’.
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Onen básník je převelice zběhlý v písmech; on
je tím, komu patří síla poznání; on je tím, kdo
je zdatný v „mnoha“ způsobech.

17. कवि कवितव्ाचा पर्बधं। कवि नाना धाटी मदुर्ा छंद।
कवि गदय्पदय् भदेाभदे। पदतर्ासकरत्॥े १७॥
kavi kavitvācā prabaṁdha | kavi nānā dhāṭī mudrā
chaṁda |
kavi gadyapadyeṁ bhedābheda | padatrāsakarte ||
17 ||

That poet understands this continuous ‘poem’;
that poet turns the ‘many’ vexations into the
longing for this knowledge; and that poet turns
this knowledge of prose and verse and all its
divisions into that indivisible swarup when He
continuously repeats His ‘poem’.

Onen básník rozumí této plynulé „básni“; on
obrací „mnohá“ soužení v touhu po poznání; on
obrací toto poznání prózy i verše se všemi jejich
jednotlivostmi v onu nedělitelnou svarúpu tím,
jak plynule recituje Svou „báseň“.

215



Dašaka I – Chvály
[X\

18. कवि सषृट्ीचा आळंकार। कवि लम्ीचा घंार।
सकळ सिदध्चा निरध्ार। त े हे कवी॥ १८॥
kavi sṛṣṭīcā āḻaṁkāra | kavi lakṣmīcā śṛṁghāra |
sakaḻa siddhīṁcā nirdhāra | te he kavī || 18 ||

That poet gives beauty to the gross world; that
poet is deeply loved by *lakshmi and when this
‘all’ has the constant support of the accom-
plished/siddha then, there is that thoughtless
poet. *(lakshmi: when one’s attention/laksha is
‘I’/mi; she is prakruti or ‘all’ and she is ever
faithful to her spouse narayan or purush. Now,
having understood that even this ‘I am all’ is
an appearance upon that formless Self, one can
let slip this ‘I am’ feeling)

Onen básník daruje krásu hrubému světu; je
hluboce milován *Lakšmí, a když toto „vše“
má stálou podporu dokonalého/siddha, pak
je tu onen bez-myšlenkovitý básník. *(Lakšmí
znamená, že pozornost/lakša je upřena na
„já“/mí ; ona je prakruti neboli „vše“, ona je
vždy věrná svému choti nárájanovi neboli pu-
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rušovi. Nyní, když člověk pochopil, že dokonce
i toto „Já jsem vše“ je pouhým projevem na po-
zadí beztvarého Já, může tento pocit „já jsem“
odhodit.)

19. कवि सभचे मडंण। कवि भागय्ाच भषूण।
नाना सखुाच सरंण। ते हे कवी॥ १९॥
kavi sabheceṁ maṁḍaṇa | kavi bhāgyāceṁ
bhūṣaṇa |
nānā sukhāceṁ saṁrakṣaṇa | te he kavī || 19 ||

That poet is the establishment of this ‘meeting
place’ (where the senses, mind, prana etc. all
come together as this ‘all’); that poet is this
adornment of good fortune; and that thought-
less poet gives the mind the protection of this
happiness (then the mind will not want to go
anywhere else).

Onen básník je podstatou tohoto „místa se-
tkání“ (tam, kde se smysly, mysl, prána, a tak
dále, setkávají jako toto „vše“); on je ozdobou
dobrého osudu; onen bez-myšlenkovitý básník
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poskytuje mysli ochranu tohoto štěstí (pak mysl
nebude chtít nikam odcházet).

20. कवि दवेाचं े पकरत्।े कवि ऋषीच महतव्वरण्ित।े
नाना शासत्र्ाचं सामरथ्य् त।े कवि वाखाणिती॥ २०॥
kavi devāṁce rūpakarte | kavi ṛṣīceṁ mahatva-
varṇite |
nānā śāstrāṁceṁ sāmarthya te | kavi vākhāṇitī ||
20 ||

That poet is the doer and His ‘all’ form; that
poet exhibits the excellence of the sages (to
simply know); when that poet tells His ‘poem’
then, the mind gains the understanding of the
scriptures (neti, neti).

Onen básník je konatelem a vlastní formou
„vše“; on odhaluje vznešenost mudrce (prostě
vědět); když onen básník recituje svou „báseň“,
pak mysl porozumí písmům (néti, néti).

21. नसत्ा कवीचा वय्ापार। तरी क चा असत्ा जगोदध्ार।
मह्णौनि कवि हे आधार। सकळ सषृट्ीसी॥ २१॥
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nastā kavīcā vyāpāra | tarī kaiṁcā astā jagoddhāra
|
mhaṇauni kavi he ādhāra | sakaḻa sṛṣṭīsī || 21 ||

If there is not the pervasiveness of that poet
then, how could one ever be lifted out of this
world? (then that one who is ‘all’-pervasive will
occupy a body of flesh and blood only) There-
fore understand that, that thoughtless poet is
the support of this ‘all’ that has become this
gross creation (if the mind forgets this world, it
will find the support of this ‘all’ and it will be
lifted out of this mundane existence).

Není-li zde všudypřítomnost onoho básníka, jak
by pak mohl být člověk pozvednut z tohoto
světa? (Pak ten, kdo je „všudy“-přítomný bude
obývat pouze tělo z masa a krve.) Proto pochop,
že onen básník je oporou tohoto „vše“, které se
stává hrubým stvořením (zapomene-li mysl na
tento svět, najde oporu v tomto „vše“ a bude
pozvednuta ze světské existence).
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22. नाना विदय्ा ाततृव् काहं। कवशेव्रविण त नाह।
कवीपासनू सरव्ही। सरव्ता॥ २२॥
nānā vidyā jñātṛtva kāṁhīṁ | kaveśvareṁviṇa
toṁ nāhīṁ |
kavīpāsūna sarvahī | sarvajñatā || 22 ||

There are the ‘many’ knowledges and there is
this understanding of the ‘all’. But without that
Lord of this ‘poem’ neither could exist. From
that poet there has come this ‘all’ (prakruti)
and also the Knower of this ‘all’ (atma purush).

Je tu „mnoho“ znalostí a je tu porozumění to-
muto „vše“. Avšak ani jedno z toho nemůže exis-
tovat bez onoho Pána této „básně“. Z onoho
básníka vzešlo toto „vše“ (prakruti) a rovněž
Pozorovatel tohoto „vše“ (átma puruša).

23. मागां वालम्ीक वय्ासादिक। जाले कवशेव्र अनके।
तयापंासनू विवके। सकळ जनासी॥ २३॥
māgāṁ vālmīka vyāsādika | jāle kaveśvara aneka |
tayāṁpāsūna viveka | sakaḻa janāsī || 23 ||
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Previously there where the Lords of this ‘poem’
like vyasa and valmiki etc. Yet on account of
that Lord, this gross world of numerous diffe-
rent forms appeared. And from that Lord there
has come, this vivek of the ‘all’ and the a-
vivek/non-vivek of this world.

Dříve tu byli Páni této „básně“ jako Vjása a
Valmiki a další. Díky onomu Pánu se přeci pro-
jevil tento hrubý svět rozmanitých forem. A z
onoho Pána vzešlo toto rozlišování/vivéka „vše“
a nerozlišování/avivéka tohoto světa.

24. परूव् कावय् होत केल। तरीच वितप्तत्ी पर्ापत् झाली।
तणे े पडंिताआगं बाणली। परम योगय्ता॥ २४॥
pūrvīṁ kāvyeṁ hotīṁ kelīṁ | tarīca vitpattī prāpta
jhālī |
teṇe paṁḍitāāṁgīṁ bāṇalī | parama yogyatā || 24
||

Previously there had been the making of this
great poetic work (‘I am’ ie. the natural lan-
guage) and afterwards there came the study of
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many languages. And on account of this, that
Supreme poet became a mere pandit/scholar.
(The learned scholar, the foolish man and this
‘I am’ are that Supreme poet, but ignorance has
come upon That and it takes itself to be a gross
body)

Dříve zde bylo vykonávání této výtečné bás-
nické činnosti („já jsem“ neboli přirozeného ja-
zyka) a později přišlo studium mnoha jazyků.
A kvůli tomu se Nejvyšší básník stal pouhým
učencem/pandit. (Vzdělaný učenec, blázen a
toto „já jsem“ jsou oním Nejvyšším básníkem,
ale padla na Něj nevědomost, takže se považuje
za hrubé tělo.)

25. ऐस े परूव् थोर थोर। जाले कवशेव्र अपार।
आतां आहते पढु होणार। नमन तय्ासंी॥ २५॥
aise pūrvīṁ thora thora | jāle kaveśvara apāra |
ātāṁ āheta puḍheṁ hoṇāra | namana tyāṁsī || 25
||

Previously there was the greatest of the great
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(Reality) and then that limitless Lord of the
‘poem’ appeared as knowledge. Even now, He
is and ahead He will be, when you bow down
to Him (when you leave off your ignorant thou-
ghts).

Původně zde byl Ten největší z největších (Sku-
tečnost), ale poté se onen nekonečný Pán této
„básně“ projevil jako poznání. I nyní je a po-
vždy bude, pokud se před Ním skloníš (tedy
opustíš-li své nevědomé myšlenky).

26. नाना चातरुय्ाचय्ा मरूत्ी। किं हे साात ् बहृसप्ती।
वदे श्ती बोल मह्णती। जय्ाचंय्ा मखु॥ २६॥
nānā cāturyācyā mūrtī | kiṁ he sākṣāt bṛhaspatī |
veda śrutī boloṁmhaṇatī | jyāṁcyā mukheṁ || 26
||

Either there are the ‘many’ thoughts, this image
of wisdom (‘speech’) or there is that thoughtless
Lord of the ‘speech’ standing before you. The
veda and shruti say, neti, neti on account of
His divine ‘speech’ (first there was this natural
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‘speech’ and then came the alphabet, letters,
words, verses and languages, scriptures etc.).

Může zde být „mnoho“ myšlenek, tento ob-
raz moudrosti („řeči“), nebo před tebou stojí
onen bez-myšlenkovitý Pán „řeči“. Védy a šruti
o Jeho božské „řeči“ říkají néti, néti (nejprve
zde byla tato přirozená „řeč“ a poté přišla abe-
ceda, písmena, slova, verše a jazyky, písma a tak
dále).

27. परोपकाराकारण। नाना निशच्य अनवुादण।
सखे बोलीले परूण्पण। सशंयातीत॥ २७॥
paropakārākāraṇeṁ | nānā niścaya anuvādaṇeṁ |
sekhīṁ bolīle pūrṇapaṇeṁ | saṁśayātīta || 27 ||

On account of that thoughtless poet there
are the ‘many’ convictions and repetitions and
there is this ‘speech’ and in the end, due to
His completeness, there is that thoughtless Lord
beyond all doubts, once more.

Díky onomu bez-myšlenkovitému básníkovi je
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zde „mnoho“ názorů a opakování a je tu tato
„řeč“, a nakonec, díky Jeho dokonalosti, je tu
i onen bez-myšlenkovitý Pán za všemi pochyb-
nostmi.

28. क हे अमतृाच े मघे वोळले। क हे नवरसाच े वोघ लोटले।
नाना सखुाच े उचबंळले। सरोवर ह॥े २८॥
kīṁ he amṛtāce megha voḻale | kīṁ he navarasāce
vogha loṭale |
nānā sukhāce ucaṁbaḻale | sarovara he || 28 ||

Or that thoughtless Self becomes the cloud of
nectar kindly appearing above the chatak bird
(the chatak waits and only drinks of the ne-
ctarine raindrops of this cloud ie. just like the
faithful devotee waits patiently for knowledge);
or He becomes the flowing by of this tiny stream
of nine sentiments;63 otherwise these ‘many’
sentiments flow into this vast expanse of wa-
ter overflowing with happiness (the bliss of

63A mind with anger, joy, heroism etc., the ‘many’ senti-
ments contained within poetry and living
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knowledge).

Nebo se ono bez-myšlenkovité Já stane oblakem
nektaru, laskavě se zjevujícím nad ptákem čata-
kem (čataka čeká a pije pouze nektarovou rosu
z tohoto oblaku, stejně jako věrný oddaný tr-
pělivě čeká na poznání); nebo se stane tokem
potůčku devíti nálad 64; v opačném případě se
oněch „mnoho“ nálad vlije do široširé rozlohy
vody, oplývající štěstím (blažeností poznání).

29. क हे विवकेनिधीच भाडंार। पर्गट जाल मनषुय्ाकार।
नाना वसत्चूनेि विचार। कदाटले ह॥े २९॥
kīṁ he vivekanidhīcīṁ bhāṁḍāreṁ | pragaṭa jālīṁ
manuṣyākāreṁ |
nānā vastūceni vicāreṁ | koṁdāṭale he || 29 ||

Either He is the treasure-house of vivek or He
manifests in the form of a man or due to that
thoughtless understanding, I do not exist, the

64Mysl s hněvem, radostí, statečností a tak dále; „mnoho“
nálad je obsaženo v poezii a v životě.
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mind full of ‘many’ thoughts is brought together
as that thoughtless Reality.

Může být pokladnicí rozlišování/vivéka, anebo
se projeví v podobě člověka; nebo se mysl plná
„mnoha“ myšlenek skrze bez-myšlenkovité po-
chopení „já neexistuji“ sjednotí s onou bez-
myšlenkovitou Skutečností.

30. क हे आदिशकत्ीच ठेवण। नाना पदारथ्ास आणी उण।
लाधल परूव् सचंिताचय्ा गणु। विशव्जनासी॥ ३०॥
kīṁ he ādiśaktīceṁ ṭhevaṇeṁ | nānā padārthāsa
āṇī uṇeṁ |
lādhaleṁ pūrva saṁcitācyā guṇeṁ | viśvajanāsī ||
30 ||

Otherwise He becomes this treasure of the origi-
nal power/shakti; or the ‘many’ thoughts spoil
this power/shakti and He appears to the pe-
ople as the effects of their accumulated stock
of previous actions/sanchit karma (body cons-
ciousness has come and the people talk about
their karma caused by previous actions and
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then they have to suffer its effect).

Jinak se stane pokladem původní síly/šakti;
nebo „mnohé“ myšlenky pokazí tuto sílu/šakti
a On se zjeví lidem jako následek jejich nahro-
maděných minulých činů/sančit karma (přišlo
vědomí těla a lidé hovoří o své karmě, způso-
bené minulými činy, a tudíž musejí trpět jejich
následky).

31. क हे सखुाच ताव लोटल। आ ैआनदंे उतटल।
विशव्जनास उपगेा आल। नाना पर्योगाकारण॥े ३१॥
kīṁ he sukhācīṁ tāruveṁ loṭalīṁ | ākṣai ānaṁde
utaṭalīṁ |
viśvajanāsa upegā ālīṁ | nānā prayogākāraṇe ||
31 ||

Either He becomes the flowing along on this
ship of happiness or He is that unbroken
brahman full of His own bliss or if to the pe-
ople of the world a need (desires) appears then,
He is reduced to the ‘many’ different practices.
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Může se plavit na této lodi štěstí, anebo je oním
neporušeným brahman, plným své vlastní bla-
ženosti; nebo, pokud se objeví potřeby (touhy)
světských lidí, potomje omezen na „mnoho“
různých činností.

32. क हे निरंजनाची सपंतत्ी। क हे विराटाची योगसथ्िती।
नातंरी भकत्ीची फळश्ती। फळास आली॥ ३२॥
kīṁ he niraṁjanācī saṁpattī | kīṁ he virāṭācī yo-
gasthitī |
nāṁtarī bhaktīcī phaḻaśrutī | phaḻāsa ālī || 32 ||

Either He is the wealth of pure knowledge; or He
is in the companionship of this gross creation;
or He is the benefit of devotion which has borne
the fruit of this ‘poem’. (Either there is the gross
creation of ‘many’ thoughts or this ‘I am’ when
these thoughts are dropped or that thoughtless
Reality)

Může být bohatstvím čirého poznání, anebo
se spolčuje s tímto hrubým stvořením; nebo
je užitkem oddanosti, která přináší ovoce této
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„básně“. (Může tu být hrubé stvoření „mnoha“
myšlenek, nebo toto „já jsem“, jsou-li myšlenky
rozpuštěny, nebo ona bez-myšlenkovitá Skuteč-
nost.)

33. क हा ईशव्राचा पवाड। पाहातां गगनान वाड।
बर्हम्ाडंरचनेन जाड। कविपर्बदंरचना॥ ३३॥
kīṁ hā īśvarācā pavāḍa | pāhātāṁ gaganāhūna
vāḍa |
brahmāṁḍaracanehūna jāḍa | kaviprabaṁdara-
canā || 33 ||

Either He is the expansion of ishwara (He is
purush and the Lord and creator of this ‘all’
world/creation) but if you truly understand,
then you are vaster than the whole sky (un-
limited Reality beyond space and time ie. the
qualities of this ‘all’). Then you are the poet
of this continuous ‘poem’ and greater than the
whole created universe (maharaj- be so big that
you disappear).

Může být expanzí íšvary (On je puruša, Pán
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a Stvořitel tohoto světa/stvoření „vše“), ale
když skutečně pochopíš, pak jsi rozlehlejší než
celá obloha (neomezená Skutečnost za prosto-
rem a časem, tedy vlastnostmi tohoto „vše“).
Pak jsi básníkem této plynulé „básně“ a jsi
větší, než celý stvořený vesmír. (Maharádž řekl:
Buď tak veliký, až zmizíš.)

34. आतां असो हा विचार। जगास आधार कवशेव्र।
तयासंी माझा नमसक्ार। साषट्ागं भाव॥ ३४॥
ātāṁ aso hā vicāra | jagāsa ādhāra kaveśvara |
tayāṁsī mājhā namaskāra | sāṣṭāṁga bhāveṁ ||
34 ||

Now, let there be that thoughtless understan-
ding, I do not exist. That is the Lord of the
‘poem’ and He is the support of the world and
to that Reality, I bow down with my eight bo-
dies.

Nyní nechť je tu ono bez-myšlenkovité pocho-
pení „já neexistuji“. To je Pán „básně“, On je
oporou světa a této Skutečnosti se všemi osmi
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těly klaním.

Note: There is that thoughtless Reality that is
forever free and there is that eternal Lord of
the poem and this destructible ‘I am’ is His
poem (ie. purush and prakruti). But if you don’t
leave your thoughts then one can never hear this
‘poem’ or become the Lord of this ‘poem’.

Poznámka: Je tu ona bez-myšlenkovitá Skuteč-
nost, která je navždy svobodná, a je tu onen
věčný Pán „básně“ a toto zničitelné „já jsem“ je
jeho báseň (tedy puruša a prakruti). Ale pokud
neopustíš své myšlenky, pak nikdy nemůžeš za-
slechnout tuto „báseň“ nebo se stát Pánem této
„básně“.

इति शर्ीदासबोध े गुशिषय्सवंादे कवशेव्रसत्वननाम
समास सातवा॥ ७॥ १.७
iti śrīdāsabodhe guruśiṣyasaṁvāde kaveśvarasta-
vananāma
samāsa sātavā || 7 || 1.7
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Tímto končí 7. kapitola 1. dášaky knihy Dá-
sbódh s názvem „Chvála Pánu této básně ‚já
jsem‘“.

Překlad z angličtiny – Matěj Čihák 2017
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1.8 Chvála „místa
setkání“ s poznáním
neboli „zde“

समास आठवा : सभासत्वन
samāsa āṭhavā : sabhāstavana
Praise of the ‘meeting place’ of knowledge ie. ‘here’

|| Šrí Rám ||

1. अतां वंं सकळ सभा। जये सभसेी मकुत्ि सलुल्भा।
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जथे सव्य जगदीश उभा। तिषठ्त ु भर॥ १॥
atāṁ vaṁdūṁ sakaḻa sabhā | jaye sabhesī mukti
sullabhā |
jetheṁ svayeṁ jagadīśa ubhā | tiṣṭhatu bhareṁ ||
1 ||

Now (ie. forgetting everything), there is the
bowing down before this meeting place of
knowledge. mula maya is this easy to achieve
liberation and this is the meeting place (being
in the ‘now’ or ‘here’ is liberation from body
conscious thinking). ‘Here’ in mula maya, that
‘Lord of the world’, full of benevolence, is fore-
ver standing, waiting behind His prakruti.

Nyní (když všechno zapomeneme) je čas poklo-
nit se před tímto místem setkání s poznáním.
Múla-mája je toto snadno dosažitelné osvobo-
zení a to je místo setkání (bytí „teď“ či„tady“ je
osvobození od tělesného vědomí). „Zde“ vmúla-
máje onen Pán světa navždy stojí a čeká za svou
prakruti, plný shovívavosti.
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शल्ोक॥ नाहं वसामि वकंुैठे योगिनां दय े रवौ।
मद ्भकत्ा यतर् गायनत्ि ततर् तिषठ्ामि नारद॥
śloka || nāhaṁ vasāmi vaikuṁṭhe yogināṁ hṛdaye
ravau |
madbhaktā yatra gāyanti tatra tiṣṭhāmi nārada ||

Shloka || As below

Šlóka || Viz níže.

2. नाह वकंुैठीचा ठा। नाह योगियाचंा द।
माझ े भकत् गाती ठा ठा। तथे मी तिषठ्त ु नारदा॥ २॥
nāhīṁ vaikuṁṭhīcā ṭhāīṁ | nāhīṁ yogiyāṁcā hṛ-
daīṁ |
mājhe bhakta gātī ṭhāīṁ ṭhāīṁ | tetheṁmī tiṣṭhatu
nāradā || 2 ||

God had once told narada, ‘I do not stay in
vaikuntha or in the hearts of yogis.65 When my

65siddharameshwar maharaj- Yogis and sages take pride in
saying, “I am a yogi,” “I am a sage.” Even krishna told them
that their status was great because he knew that they were
not at all able to leave their body-consciousness. maya says, “I
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devotees sing my praise everywhere, then I wait
patiently ‘there’ (in brahman) for them.’

Bůh jednou řekl Náradovi: „Nepřebývám ve
Vaikhuntě, ani v srdcích jóginů. 66 Když kde-
koli mí oddaní pějí mé chvály, tak já „tam“ (v
brahman) na ně trpělivě čekám.“

3. याकारण सभा शर्षेठ्। भकत् गाती त वकंुैठ।
नामघोष घडघडाट। जयजयकार गरज्ती॥ ३॥
yākāraṇeṁ sabhā śreṣṭha | bhakta gātī teṁ vaiku-
ṁṭha |
nāmaghoṣeṁ ghaḍaghaḍāṭa | jayajayakāreṁ
garjatī || 3 ||

nurture big, big animals. Those who say, I am a saint, I am a
yogi, I am a sage, are all my pets.”

66Siddharaméšvar Maharádž řekl: Jógini a mudrci se pyšní
tím, že říkají: „já jsem jógin“, „já jsem mudrc“. Dokonce i
Krišna jim řekl, že jejich postavení je skvělé, protože věděl, že
nedokážou opustit tělesné vědomí. Mája říká: „Krmím velká,
velká zvířata. Ti, kteří říkají: jsem světec, jsem jógin, jsem
mudrc, ti všichni jsou má zvířátka.“
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This ‘speech’ is His praise and on account of
this, there is this meeting place (‘I am every-
thing, everywhere’). Then wherever the devo-
tee sings is vaikuntha (the place of vishnu ie.
knowledge) and when God’s ‘name’* is spoken
with full conviction then, His victory will be ro-
ared everywhere (I am not). (maharaj- roar like
a lion) *(nam- na, no; aham, I)

Tato „řeč“ je Jeho chválou a díky tomu je zde
toto místo setkání („jsem všechno, všude“). Pak
kdekoli oddaní zpívají, tam je Vaikhunta (místo
Višnua, tedy poznání) a když je Boží jméno*
pronášeno s plným uvědoměním, pak bude Jeho
vítězství provoláváno všude („já nejsem“). (Ma-
harádž řekl: Zařvi jako lev.) *(nám je složeno
ze slov na = „ne“ + aham = „já“.)

4. पर्मेळ भकत्ाचं गायन। भगवतक्था हरिकीरत्न।
वदेवय्ाखय्ान परुाणशर्वण। जथे निरंतर॥ ४॥
premaḻa bhaktāṁcīṁ gāyaneṁ | bhagavatkathā ha-
rikīrtaneṁ |
vedavyākhyāna purāṇaśravaṇeṁ | jetheṁ nira-
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ṁtara || 4 ||

At this meeting place the loving devotee sings
His song and tells His story. ‘Here’ is hari-
kirtana (the pervasiveness of hari/vishnu ie.
knowledge) and the expounding of the vedas
(neti, neti). And ‘here’ that *ancient One con-
tinually listens to ‘I am’. *(The Self or atma
purush is the oldest of all and in truth, He is
the listener.)

Na tomto místě setkání milující oddaný zpívá
Jeho píseň a vypráví Jeho příběh. „Zde“ je hari-
kírtana (všudypřítomnost Hariho/Višnua, tedy
poznání) a objasnění véd (néti, néti). A „zde“
onen *starodávný Jediný plynule naslouchá „já
jsem“. *(Já neboli átma-puruša je nejstarší ze
všech a On je vskutku posluchačem.)

5. परमशेव्राच े गणुानवुाद। नाना निपणाच े सवंाद।
अधय्ातम्विदय्ा भदेाभदे। मथन जथे॥े ५॥
parameśvarāce guṇānuvāda | nānā nirūpaṇāce sa-
ṁvāda |
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adhyātmavidyā bhedābheda | mathana jethe || 5
||

There is the nirgun of parameshwara and this
pure sattwa guna of mula maya (ie. purush and
prakruti). The ‘many’ discourses become this si-
lent dialogue with God when ‘here’ there is the
discriminating between the inseparable (para-
meshwara) within the separate (mula maya).

Je tu nirguna Paraméšvary a tato čirá sat-
tva guna múla-máji (tedy puruša a prakruti).
„Mnoho“ rozprav se stane tichým rozhovorem
s Bohem, když je „zde“ rozlišování nedělitel-
ného (Paraméšvara) uvnitř odděleného (múla-
mája).

6. नाना समाधान तपृत्ी। नाना आशकंानिवतृत्ी।
चितत् बसै े धय्ानमरूत्ि। वागव्िळास॥ ६॥
nānā samādhāneṁ tṛptī | nānā āśaṁkānivṛttī |
cittīṁ baise dhyānamūrti | vāgviḻāseṁ || 6 ||

Then the ‘many’ thoughts gain the satisfaction
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of all satisfactions. Then the ‘many’ thoughts
are that thoughtless nivritti, beyond all doubts.
When the mind is established in and medita-
tes upon this image of God (ie. ‘all’/knowledge)
then, there is the sweetest conversation of all.

Pak „mnoho“ myšlenek dosáhne spokojenosti
nade všechny spokojenosti. Pak je „mnoho“
myšlenek oním bez-myšlenkovitým nivritti za
všemi pochybnostmi. Když je mysl uložena do
této Boží podoby (tedy „vše“/poznání) a medi-
tuje na ni, pak je tu přesladký rozhovor „vše“.

7. भकत् पर्मेळ भाविक। सभय् सखोल सातत्व्िक।
रमय् रसाळ गायक। निषठ्ावतं॥ ७॥
bhakta premaḻa bhāvika | sabhya sakhola sāttvika |
ramya rasāḻa gāyaka | niṣṭhāvaṁta || 7 ||

The devotee who is loving and faithful is ab-
sorbed in the wisdom of this meeting place and
sings this sweet song with full conviction.

Oddaný, jenž je milující a věrný, je pohlcen
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v moudrosti tohoto místa setkání a pěje tuto
sladkou píseň s plným uvědoměním.

8. करम्सीळ आचारसीळ। दानसीळ धरम्सीळ।
सचुिसम्तं पणुय्सीळ। अतंरशदुध् कृपाळु॥ ८॥
karmasīḻa ācārasīḻa | dānasīḻa dharmasīḻa |
sucismaṁta puṇyasīḻa | aṁtaraśuddha kṛpāḻu || 8
||

Then one is the very nature of pure action,
correct conduct, real charity (ie. to give away
everything in the mind) and rightful *dharma;
then one is attentive, a storehouse of merit and
this inner space is steady and full of compas-
sion. *(Inherent nature or duty ie. to know thy-
self)

Pak je člověk vlastní přirozeností čistého ko-
nání, správného vedení, skutečného milosrden-
ství (tedy odstranit všechno z mysli) a spraved-
livé *dharmy pak je člověk pozorný, je stánkem
zásluh a tento vnitřní prostor je klidný a plný
soucitu. *(Vlastní přirozenosti či poslání, tedy
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znát sebe sama.)

9. योगी वीतरागी उदास। नमेक निगर्ह तापस।
विरकत् निसप्हृ बवस। आरणय्वासी॥ ९॥
yogī vītarāgī udāsa | nemaka nigraha tāpasa |
virakta nispṛha bahuvasa | āraṇyavāsī || 9 ||

Then there is the yogi, indifferent to and regar-
dless of worldly affairs. Steadfast in His worship
(‘He does everything’), desireless and detached.
He lives in the ‘many’ places and yet stays in
that place of aloneness.

Pak je tu jógin indiferentní a nedbající svět-
ských záležitostí. Vytrvalý v Jeho uctívání („On
koná vše“), prostý tužeb a nepřipoutaný. Žije na
„mnoha“ místech a přeci zůstává na onom místě
osamocení.

10. दडंधारी जटाधारी। नाथपथंी मदुर्ाधारी।
यके बाळबर्हम्चारी। योगशेव्र॥ १०॥
daṁḍadhārī jaṭādhārī | nāthapaṁthī mudrādhārī |
yeka bāḻabrahmacārī | yogeśvara || 10 ||

244



1.8 Chvála „místa setkání“ s poznáním neboli „zde“
[X\

Then the ascetic with matted hair and carrying
a staff and the one belonging to the nath line-
age; then the one who performs mudras (hatha
yoga) and the one who is celibate are all that
One Lord of yoga (that One has taken so many
forms, but when He sees with the eyes of under-
standing then, He sees Himself only ie. meeting
place).

Pak asketa se zacuchanými vlasy nesoucí hůl,
ten, kdo patří do linie Náth, ten, kdo cvičí
mudry (hatha jógu) a ten, kdo drží celibát, jsou
všichni Jediným Pánem jógy (onen Jediný na
sebe bere velmi mnoho forem, ale když hledí
očima pochopení, pak vidí jen Sám Sebe, tedy
místo setkání).

11. परुशच्रणी आणी तपसव्ी। तीरथ्वासी आणी मनसव्ी।
माहायोगी आणी जनसव्ी। जनासारिख॥े ११॥
puraścaraṇī āṇī tapasvī | tīrthavāsī āṇī manasvī |
māhāyogī āṇī janasvī | janāsārikhe || 11 ||

Then He is the one who performs mantra and
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He is the one who performs strict penances; He
is the one who stays in places of pilgrimage and
the one who controls his mind. And He is the
great yogi who understands, ‘Myself is in eve-
ryone’.

Pak On je tím, kdo pronáší mantru a On je tím,
kdo činí přísné pokání; On je tím, kdo pobývá
na poutních místech a tím, kdo ovládá svou
mysl. On je veliký jógin, který chápe „Já jsem
v každém“.

12. सिदध् साध ुआणी साधक। मतंर्यतंर्शोधक।
यकेनिषठ् उपासक। गणुगर्ाही॥ १२॥
siddha sādhu āṇī sādhaka | maṁtrayaṁtraśodhaka
|
yekaniṣṭha upāsaka | guṇagrāhī || 12 ||

Then He is the siddha and sadhu and He is the
sadhak (worthy disciple). Then He is the sear-
cher in mantras and yantra/symbolic spiritual
diagrams. Then He is loyal to that One and the
worshipper who has understood the gunas.
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Pak On je siddhou i sádhuem a On je sádha-
kou (ctihodným žákem). Pak On je tím hleda-
jícím v mantrách a jantrách/symbolických du-
chovních diagramech. Pak On je věrný onomu
Jedinému a je uctívačem, který pochopil guny.

13. सतं सजज्न विदव्जज्न। वदे शासत्र् माहाजन।
पर्बदुध् सरव् समाधान। विमळकरत्॥े १३॥
saṁta sajjana vidvajjana | vedajña śāstrajña
māhājana |
prabuddha sarvajña samādhāna | vimaḻakarte ||
13 ||

Then He is the Saint, sajjana and He is the
scholar, He is the one who is learned and knows
the vedas and shasthras. He is the wise and the
‘all’-knowing awakened Lord within this world;
He is the doer and the complete contentment of
non-doing.

Pak On je Světcem, sadždžanou a On je učen-
cem; On je tím poučeným a zná védy i šástry. Je
moudrým a „vše“-znalým probuzeným Pánem
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uvnitř tohoto světa; je konatelem i naprostou
spokojeností ne-konání.

14. योगी वितप्नन् ऋषशेव्र। धरूत् तारक्िक कवशेव्र।
मनोजयाच े मनुशेव्र। आणी दिगव्लक्ी॥ १४॥
yogī vitpanna ṛṣeśvara | dhūrta tārkika kaveśvara
|
manojayāce muneśvara | āṇī digvalkī || 14 ||

Then He is the yogi, the one who recites the
scriptures and the Lord of the rishis; He is the
shrewd and logical thinker and the Lord of the
poem. He is the one who has conquered the
mind, the Lord of the sages and He wears the
sky for His clothes.

Pak On je jóginem, tím, kdo recituje písma
a Pánem ršiů; On je bystrým a logickým mys-
litelem i Pánem básní. On je tím, kdo pokořil
mysl, Pánem mudrců a nebesa jsou jeho šat.

15. बर्हम्ानी आतम्ानी। ततत्व्ानी पिंडानी।
योगाभय्ासी योगानी। उदासीन॥ १५॥
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brahmajñānī ātmajñānī | tattvajñānī piṁḍajñānī
|
yogābhyāsī yogajñānī | udāsīna || 15 ||

Then He is the Knower of brahman and the
Knower of the atma, the Knower of the ele-
ments and the Knower of the physical body. He
is the one who studies yoga and the Knower of
yoga/union, and the one detached from mun-
dane affairs.

Pak On je Znalcem Brahman i Znalcem
átma, Znalcem elementů i Znalcem fyzického
těla. On je tím, kdo studuje jógu i Znalcem
jógy/sjednocení, i tím, kdo je oddělený od svět-
ských záležitostí.

16. पडंित आणी परुाणिक। विदव्ासं आणी वदैिक।
भट आणी पाठक। यजेरुव्देी॥ १६॥
paṁḍita āṇī purāṇika | vidvāṁsa āṇī vaidika |
bhaṭa āṇī pāṭhaka | yejurvedī || 16 ||

Then He is the pandit and teacher of the pura-
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nas, the learned who recite the vedas and that
brahmin who begs for alms and the one who
teaches the yajur veda (rules and precepts of
ritual), and that one who strictly follows it.

Pak On je panditem a učitelem purán; učen-
cem, jenž recituje védy i brahmínem, prosícím
o almužnu, i tím, kdo vyučuje jadžur védu (pra-
vidla a předpisy rituálů), i tím, kdo ji důsledně
následuje.

17. माहाभले माहाशर्ोतर्ी। यािक आणी आगन्होतर्ी।
वदैय् आणी पचंारी। परोपकारकरत्॥े १७॥
māhābhale māhāśrotrī | yājñika āṇī āgnahotrī |
vaidya āṇī paṁcākṣarī | paropakārakarte || 17 ||

Then He is the great thinker and great liste-
ner; the performer of the fire sacrifice and the
worshipper of the fire; He is the healer and the
exorcist who dispels this ghost of the ego and
the one who brings Oneness where there was
otherness.
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Pak On je velikým myslitelem i velikým naslou-
chajícím; vykonavatelem zápalných obětí a uctí-
vačem ohně; On je léčitelem i exorcistou, který
zahnal přízrak ega a je tím, kdo vnáší Jednotu
tam, kde byla různost.

18. भतू भविषय् वरत्मान। जयासं तर्िकाळाच ान।
बश्त निराभिमान। निरापेी॥ १८॥
bhūta bhaviṣya vartamāna | jayāṁsa trikāḻāceṁ
jñāna |
bahuśruta nirābhimāna | nirāpekṣī || 18 ||

Then He is the past, the present and the future
of the mind and He is the One free of any pride
or expectation; He is the ‘now’ of mula maya
when these three times dissolve and He is the
one who listens to the ‘many’ thoughts.

Pak On je minulostí, přítomnosti i budoucností
mysli a je Jediným, prostým jakékoliv pýchy či
očekávání; On je „nyní“ múla-máji, když se tyto
tři časy rozplynou, a On je tím, kdo poslouchá
„mnoho“ myšlenek.
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19. शातंि म्ा दयासीळ। पवितर् आणी सतव्सीळ।
अतंरशदुध् ानसीळ। ईशव्री पुष॥ १९॥
śāṁti kṣmā dayāsīḻa | pavitra āṇī satvasīḻa |
aṁtaraśuddha jñānasīḻa | īśvarī puruṣa || 19 ||

Then He is peace, forgiveness and compassion;
He is the pure and sattwic (possesses only
knowing); He is a clear inner space and the ow-
ner of knowledge; He is that purush and pra-
kruti.

Pak On je mírem, odpuštěním a soucítěním; je
čistý a sattvický (vlastní pouze poznání); On je
průzračným vnitřním prostorem a vlastníkem
poznání; je oním purušou a prakruti.

20. ऐस े ज े कां सभानायके। जथे नितय्ानितय्विवके।
तय्ाचंा महिमा अलोलिक। काय मह्णोनि वरण्ावा॥ २०॥
aise je kāṁ sabhānāyeka | jetheṁ nityānityaviveka
|
tyāṁcā mahimā alolika | kāya mhaṇoni varṇāvā ||
20 ||
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But how can this mula maya be that Lord of
this meeting place? Therefore ‘here’ there has
to be *vivek between the permanent and the
impermanent and so that wondrous understan-
ding of the paramatma should not be described
(He is beyond the mind and should not be brou-
ght down by your entering the mind to describe
Him. He is beyond any description). *(mula
maya is impermanent and that Lord/purush is
permanent)

Ale jak by tato múla-mája mohla být Pánem
tohoto místa setkání? Proto „zde“ musí být *vi-
véka mezi stálým a pomíjivým, a proto by ono
úžasné pochopení Paramátma nemělo být popi-
sováno. (On je za myslí a neměl by být stahován
dolů vnášením tvé mysli za účelem popsat Jej.
On je za jakýmkoli popisem.) *(Múla-mája je
pomíjivá a onen Pán/puruša je stálý.)

21. जथे शर्वणाचा उपाय।े आणी परमारथ्समदुाय।े
तथे जनासी तरणोपाय।े सहजचि होय॥े २१॥
jetheṁ śravaṇācā upāye | āṇī paramārthasa-
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mudāye |
tetheṁ janāsī taraṇopāye | sahajaci hoye || 21 ||

When ‘here’ there is the remedy of listening and
this meeting place of paramarth, then the mind
is lifted out of this world and ‘there’ only it
naturally remains.

Když je „zde“ podpora naslouchání a toto místo
setkání paramárthy, pak je mysl pozvednuta
z tohoto světa a přirozeně zůstane pouze ono
„tam“.

22. उतत्म गणुाची मडंळी। सतव्धीर सतव्ागळी।
नितय् सखुाची नवह्ाळी। जथे वस॥े २२॥
uttama guṇācī maṁḍaḻī | satvadhīra satvāgaḻī |
nitya sukhācī navhāḻī | jetheṁ vase || 22 ||

‘Here’ (mula maya) is the place of the superior
guna; it is the peace and alertness of this pure
sattwa guna; ‘here’ that Eternal Self resides in
ever fresh and new happiness.
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„Zde“ (múla-mája) je místo svrchované guny; je
to mír a bdělost této čiré sattva guny. „Zde“ ono
Věčné Já sídlí ve vždy svěžím a novém štěstí.

23. विदय्ापातर् कळापातर्। विशषे गणुाचंी सतप्ातर्।
भगवतंाच पर्ीतिपातर्। मिळाल जथे॥ २३॥
vidyāpātreṁ kaḻāpātreṁ | viśeṣa guṇāṁcī sat-
pātreṁ |
bhagavaṁtācīṁ prītipātreṁ | miḻālīṁ jetheṁ || 23
||

Those who are recipients of this ‘I am’ under-
standing and its art of knowing (ie. who have
forgot everything; pure sattwa guna) are the
worthy recipients of that Truth. Then ‘here’
merges in that pure knowledge ‘there’ due to
its love for God (first become knowledge; then
merge yourself in, I do not exist/I do not want
to know even).

Ti, kteří jsou příjemci tohoto pochopení „já
jsem“ a jeho umění poznání (tedy ti, kteří na
všechno zapomněli; čirá sattva guna) jsou cti-
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hodnými příjemci oné Pravdy. Pak „zde“ splývá
s oním čirým poznáním „tam“ skrze svou lásku
k Bohu.

24. पर्वतृत्ी आणी निवतृत्ी। पर्पचंी आणी परमारथ्ी।
गहृसत्ाशर्मी वानपर्हसत्ी। सनंय्ासादिक॥ २४॥
pravṛttī āṇī nivṛttī | prapaṁcī āṇī paramārthī |
gṛhastāśramī vānaprahastī | saṁnyāsādika || 24
||

Then your worldly thinking and your withdra-
wal from thoughts; your worldly living/pra-
panch and your withdrawal from this world/pa-
ramarth; your life as a householder and your life
as a sannyasa, all come together.

Pak tvé světské smýšlení i odmítnutí myšlenek,
tvůj světský život/prapanča i tvé opuštění to-
hoto světa/paramártha, tvůj život hospodáře i
tvůj život sanjásina, to všechno se spojí.

25. वदृध् तण आणी बाळ। पुष सत्र्ियादिक सकळ।
अखडं धय्ाती तमाळनीळ। अतंरय्ाम॥ २५॥
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vṛddha taruṇa āṇī bāḻa | puruṣa striyādika sakaḻa
|
akhaṁḍa dhyātī tamāḻanīḻa | aṁtaryāmīṁ || 25
||

When that unbroken parabrahman meditates
upon Himself then, the old, the young, the
child, the man and the woman etc. are this
‘all’ (That unbroken parabrahman had forgot-
ten Himself and taken Himself to be a man,
woman, old and young etc. etc. Now when He
drops all these limiting concepts then, ‘nothing
is there’. This is knowledge. Then He is me-
ditating upon Himself and seeing His own re-
flection)

Když ono neporušitelné Parabrahma medituje
o Sobe Samém, pak stařec, mladík, dítě, muž i
žena a tak dále jsou tímto „vše“. (Ono neporu-
šitelné Parabrahma na Sebe zapomnělo a pova-
žovalo se za muže, ženu, starce, mladíka a tak
dále a tak dále. Nyní, když rozpustilo všechny
tyto omezující koncepty, tu „nic není“. To je po-
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znání. Pak medituje o Sobe Samém a zří svůj
vlastní odraz.)

26. ऐस े परमशेव्राच े जन। तय्ासंी माझ अभिवदंन।
जयाचंनेि समाधान। अकसम्ात बाण॥ २६॥
aise parameśvarāce jana | tyāṁsī mājheṁ abhiva-
ṁdana |
jayāṁceni samādhāna | akasmāta bāṇeṁ || 26 ||

In this way the mind becomes parameshwara
when I bow down before this ‘all’. For due to this
mula maya, complete contentment is suddenly
established (by remaining always in this ‘I am’,
this ‘I am’ is dropped when any trying suddenly
ceases).

Tímto způsobem se mysl stane Paraméšvarou,
pokloním-li se před tímto „vše“. Díky této múla-
máje je náhle dosaženo naprosté spokojenosti
(připomínáním si tohoto „já jsem“ se toto „já
jsem“ rozpustí, ustanou-li všechny snahy).

27. ऐसंिय े सभचेा गजर। तथे माझा नमसक्ार।
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जथे नितय् निरंतर। कीरत्न भगवतंाच॥ २७॥
aiṁsiye sabhecā gajara | tetheṁ mājhā namaskāra
|
jetheṁ nitya niraṁtara | kīrtana bhagavaṁtāceṁ
|| 27 ||

When such a meeting place resounds with
His praise, then there is the surrendering of
‘mine’. Then ‘here’ the pervasiveness/prakruti
of God/purush is that eternal parabrahman.

Když toto místo setkání zazvučí Jeho chválou,
pak je tu vzdání se „já“. Pak všudypřítom-
nost/prakruti Boha/puruša „zde“ je oním věč-
ným Parabrahma.

28. जथे भगवतंाचय्ा मरूत्ी। तथे पाविज े उतत्म गती।
ऐसा निशच्य बतां गरं्थ। महंत बोलिले॥ २८॥
jetheṁ bhagavaṁtācyā mūrtī | tetheṁ pāvije
uttama gatī |
aisā niścaya bahutāṁ graṁthīṁ | mahaṁta bolile
|| 28 ||
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When there is this image of God ‘here’ then,
there can be the attainment of that highest
state ‘there’. But first within this scripture there
should be the conviction of this ‘all’; that pu-
rush and His ‘speech’ (first there should be wit-
nessing and the witnessed).

Je-li tu tento obraz Boha „zde“, pak tu může
být dosažení nejvyššího stavu „tam“. Ale toto
Písmo nejprve podává svědectví o tomto „vše“,
purušovi a Jeho „řeči“ (nejprve by tu mělo být
pozorování a pozorované).

29. कलल्ौ कीरत्न वरिषठ्। जथे होय त े सभा शर्षेठ्।
कथाशर्वण नाना नषट्। सदंहे मावळती॥ २९॥
kallau kīrtana variṣṭha | jetheṁ hoya te sabhā
śreṣṭha |
kathāśravaṇeṁ nānā naṣṭa | saṁdeha māvaḻatī ||
29 ||

In the kali era (in the body), the *singing of His
pervasiveness is the greatest worship, for then
this meeting place of the pure sattwa will be
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that Reality ‘there’. But first by narrating this
‘story’ of God and listening to His ‘story’, body
consciousness should be removed. *(ie. first for-
get everything and be established as knowledge
‘here’)

Ve věku kali (tedy v těle) je *opěvování Jeho
všudypřítomnosti největším uctíváním, díky
tomu se toto místo setkání čiré sattva guny
stane onou Skutečností „tam“. Ale při vyprá-
vění tohoto Božího „příběhu“ a naslouchání
Jeho „příběhu“ by mělo nejprve být odstraněno
tělesné vědomí. *(Tedy nejdřív na všechno za-
pomeň a uvědom se jako poznání „zde“.)

Note: When that Supreme Self forgets Him-
self then, He takes ‘many’ forms and plays
‘many’ roles. But when He forgets everything
and remains always in this meeting place of
knowledge then, He will come to understand
that He is that purush. And when He lets slip
away this pure sattwa guna of the meeting place
then, that nirgun Self remains. That is pure
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knowledge when that purush gives up His wit-
nessing and returns from where He came.

Poznámka: Když ono Nejvyšší Já na Sebe zapo-
mene, pak na Sebe bere „mnoho“ podob a hraje
„mnoho“ rolí. Ale když na všechno zapomene a
zůstává stále na tomto místě setkání poznání,
pak dojde k poznání, že On je oním purušou.
A když nechá zmizet tuto čirou sattva gunu
místa setkání, pak zůstane nirguna Já. To je
čiré poznání, kdy se tento puruša vzdává svého
pozorování a vrací se tam, odkud vzešel.

इति शर्ीदासबोध े गुशिषय्सवंादे सभासत्वननाम
समास आठवा॥ ८॥ १.८
iti śrīdāsabodhe guruśiṣyasaṁvāde sabhāstavana-
nāma
samāsa āṭhavā || 8 || 1.8

Tímto končí 8. kapitola 1. dášaky knihy
Dásbódh s názvem „Chvála ‚místa setkání‘ s
poznáním neboli ‚zde‘“.
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Překlad z angličtiny – Matěj Čihák 2017
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1.9 Chvála
Paramárthy
(Nejvyššího
Smyslu/Nejzazšího
Dovršení)

समास नववा : परमारथ्सत्वन
samāsa navavā : paramārthastavana
In Praise of Paramarth (Supreme Meaning/Ultimate
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Accomplishment)

|| Šrí Rám ||

1. आतां सत्ऊं हा परमारथ्। जो साधकाचंा निजसव्ारथ्।
नातंरी समरथ्ामधय् े समरथ्। योग हा॥ १॥
ātāṁ staūṁ hā paramārtha | jo sādhakāṁcā nija-
svārtha |
nāṁtarī samarthāmadhye samartha | yoga hā || 1
||

Being in the ‘now’ is the praise of that thou-
ghtless paramarth and this witnessing is the
sadhak’s very own wealth. And afterwards that
non-dual Self will have union with that thou-
ghtless Self (That finally meets Its own Self).

Bytí v „teď“ je chválou oné bez-myšlenkovité
paramárthy a toto pozorování je nejvlastnějším
bohatstvím sádhaky. Později se ono nedvojné
Já spojí s oním bez-myšlenkovitým Já. (Tedy
konečně se setká se svým vlastním Já.)
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2. आहे तरी परम सगुम। परी जनासी जाला रग्म।
कां जयाच चकुल वरम्। सतस्मागमाकड॥े २॥
āhe tarī parama sugama | parī janāsī jālā durgama
|
kāṁ jayāceṁ cukaleṁ varma | satsamāgamākaḍe
|| 2 ||

If there is this so very easy to understand
knowledge then, that thoughtless Supreme can
be understood. But to the people, this has be-
come so very difficult to understand.67 But why

67siddharameshwar maharaj- tukaram said about this worl-
dly life, “The happiness one gets from this hard work is like
a grain of barley and the grief is as big as a mountain.” But
without any toil whatsoever, this Ultimate Accomplishment
is effortlessly acquired.“Though it is so very easy to achieve,
still for the people, it has become so very difficult to achieve.
Why neglect that essence that is found in the company of the
Truth?“ –dasbodha. And instead of searching for happiness by
being in the company of the Saint, they go after many in-
ventions and create this terrible and desperate maya. Because
of this, their true essence is lost and when this strange fore-
ign happiness is created then, the Ultimate Accomplishment,
which is so easy, becomes so very difficult.
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give up this ‘I am’ of mula maya and that es-
sence, I do not exist, which is gained in company
of the Truth/Saint?

Je-li tu toto poznání, tak snadné k porozumění,
pak ono bez-myšlenkovité Nejvyšší může být
pochopeno. Ale lidé to velice těžko chápou. 68

Ale proč se vzdávat tohoto „já jsem“ múla-máji
a oné podstaty „já neexistuji“, které je dosa-
ženo ve společnosti Pravdy/Světce?

3. नाना साधनाचं े उधार। हा रोकडा बर्हम्साातक्ार।

68Siddharaméšvar Maharádž řekl: Tukárám řekl o světském
životě: „Štěstí, které člověk nabude z této dřiny, je jako zrnko
ječmene, zatímco smutek je jako velká hora.“ Ovšem toto Nej-
zazší Dovršení je získáno bez sebemenší námahy. „I když je
tak snadné jej dosáhnout, pro lidi se stává velice obtížným jej
dosáhnout. Proč zanedbávat tuto podstatu, která se nalézá ve
společenství Pravdy?“ – Dásbódh. Ale místo pátrání po štěstí
skrze pobývání ve společnosti Světce jdou za mnohými výmysly
a tvoří tuto hroznou a otřesnou máju. Kvůli tomu je jejich
pravá podstata ztracena; a když je stvořeno toto podivné a ne-
vlastní štěstí, pak se Nejzazší Dovršení, tak jednoduché, stane
převelice obtížným.
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वदेशासत्र् ज सार। त अनभुवास य॥े ३॥
nānā sādhanāṁce udhāra | hā rokaḍā brahmasā-
kṣātkāra |
vedaśāstrīṁ jeṁ sāra | teṁ anubhavāsa ye || 3 ||

There are the ‘many’ thoughts and their promi-
ses of results (“If I do this then, I will get that;
and when you die you will attain that etc.”) and
there is that ever-present thoughtless brahman.
Within the vedas and shasthras there is this ex-
perience of ‘I am’ and that essence, I do not
exist (the scriptures can teach up to knowledge,
neti, neti).

Je tu „mnoho“ myšlenek a jejich příslibů o vý-
sledcích („Když udělám tohle, získám tamto“;
„a když zemřeš, dosáhneš tamtoho“) a je tu
vždy přítomné bez-myšlenkovité brahman. Ve
védách i šástrách je zkušenost „já jsem“ i ona
podstata „já neexistuji“ (písma mohou naučit
poznání; néti, néti).

4. आहे तरी चंकड।े परी अणमुातर् षट्ी न पड।े
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उदास परी यकेीकड।े पाहातां दिसनेा॥ ४॥
āhe tarī cahūṁkaḍe | parī aṇumātra dṛṣṭī na paḍe
|
udāsa parī yekīkaḍe | pāhātāṁ disenā || 4 ||

He is everywhere but even an atom of Him can-
not be seen. He is indifferent and detached and
so, that understanding that is in the possession
of the One, cannot be seen by your eyes (siddha-
rameshwar maharaj- when you walk out and
look up at the moon, you do not see that which
lies between your eye and the moon. And when
you try to see that, then you make yourself the
object of the seeing and you see space. Though
you are everywhere, you cannot be an object of
your seeing).

On je všude, ale ani atom z Něj nemůže
být spatřen. Je nezaujatý a odpoutaný, takže
ono porozumění, že je vlastnictvím Jediného,
nemůže být spatřeno tvýma očima. (Siddha-
raméšvar Maharádž řekl: Když se procházíš
a koukáš na měsíc, nevidíš to, co se nachází
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mezi tvým okem a měsícem. A když se pokusíš
to vidět, potom učiníš sebe sama objektem po-
zorování a spatříš prostor. Jsi-li všude, nemůžeš
být objektem svého pozorování.)

5. आकाशमारग्ी गपुत् पथं। जाणती योगिय े समरथ्।
इतरासं हा गहुय्ारथ्। सहसा न कळे॥ ५॥
ākāśamārgī gupta paṁtha | jāṇatī yogiye samartha
|
itarāṁsa hā guhyārtha | sahasā na kaḻe || 5 ||

He is the secret path through space (nothing is
there) and He is known by the yogi who has
that non-dual understanding. The impatience
of the others, cannot understand that thought-
less hidden wealth/meaning.

On je tajnou stezkou napříč prostorem (nic tu
není) a je poznán jóginem, jenž má nedvojné
porozumění. Netrpělivost ostatních nemůže po-
chopit ono bez-myšlenkovité bohatství/smysl.

6. साराचहि निजसार। अखडं अ ैअपार।
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नऊंे न सकती तशक्र। काहंी केलय्ा॥ ६॥
sārāceṁhi nijasāra | akhaṁḍa akṣai apāra |
neūṁ na sakatī taśkara | kāṁhī kelyā || 6 ||

He is the essence of one’s own essence. He is
unbroken, permanent and the unlimited. He is
not this created thing called knowledge that can
be taken away by the thief (maharaj- the mind
is a thief ie. the mind takes that which does not
belong to it).

On je podstatou vlastní podstaty člověka. Je
neporušený, stálý a neomezený. Není touto stvo-
řenou věcí jménem poznání, které může být
ukradeno zlodějem. (Maharážd řekl: Mysl je zlo-
děj, tedy mysl si bere to, co jí nepatří.)

7. तयास नाह राजभय।े अथवा नाह अगन्िभय।े
अथवासव्ापदभय।े बोलच नय॥े ७॥
tayāsa nāhīṁ rājabhaye | athavā nāhīṁ agnibhaye
|
athavāsvāpadabhaye | boloṁca naye || 7 ||
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That Reality has no fear from the king or any
fear of fire and the fear from this beast called
maya should not be ‘spoken’.

Skutečnost nemá sebemenší strach z krále
a nemá sebemenší strach z ohně a ani strach
z této bestie zvané mája by neměl být „vyslo-
ven“.

8. परबर्हम् त हालवनेा। अथवा ठावही चकेुना।
काळातंरी चळेना। जथेीचा तथे॥ ८॥
parabrahma teṁ hālavenā | athavā ṭhāvahī cukenā
|
kāḻāṁtarī caḻenā | jethīcā tetheṁ || 8 ||

That parabrahman cannot be moved nor can it
be misplaced. It is where it is and it does not
move away by the lapse of time.

Parabrahman nemůže být přemístěno ani zašan-
tročeno. Je tam, kde je, a ani pád do času s ním
nehne.
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9. ऐस त निज ठेवण। कदापि पालट नणे।े
अथवा नवह्े आदिक उण। बतां काळ॥ ९॥
aiseṁ teṁ nija ṭhevaṇeṁ | kadāpi pālaṭoṁ neṇe |
athavā navhe ādika uṇeṁ | bahutāṁ kāḻeṁ || 9 ||

That parabrahman is our own treasure which
does not know change, nor become more or less
due to this ‘time of the all’ (He is not limited
by the limitation of time and space ie. ‘I am’).

Parabrahman je náš nejvlastnější poklad, jenž
nezná změnu, ani se nestává větším nebo men-
ším kvůli tomuto „času vše“. (Není omezeno
hranicemi času a prostoru, tedy „já jsem“).

10. अथवा त घसवटेना। अथवा अशय् होयनेा।
नातंरी पाहातां दिसनेा। गुअजंनवेिण॥ १०॥
athavā teṁ ghasavaṭenā | athavā adṛśya hoyenā |
nāṁtarī pāhātāṁ disenā | guruaṁjaneviṇa || 10
||

That Reality cannot be worn out nor can it be
this unseen ‘all’. Nevertheless, He cannot be un-
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derstood without this knowledge of the guru.
(He is not this knowledge yet He cannot be re-
alized without this knowledge)

Skutečnost nemůže být vyčerpána, ani nemůže
být tímto neviditelným „vše“. Nicméně bez to-
hoto poznání gurua nemůže být pochopena.
(Není tímto poznáním, ale nemůže být realizo-
vána bez tohoto poznání.)

11. मागां योगिय े समरथ्। तय्ाचंाहि निजसव्ारथ्।
यासि बोलिज े परमारथ्। परमगहुय् मह्णौनि॥ ११॥
māgāṁ yogiye samartha | tyāṁcāhi nijasvārtha |
yāsi bolije paramārtha | paramaguhya mhaṇauni
|| 11 ||

Previous to this knowledge, there is that non-
duality of the yogi and this only is your true
wealth. Therefore first this ‘I am’ should be
‘spoken’ and then that paramarth, the secret
Supreme, can be realized.

Před tímto poznáním je tu nedvojnost jógina
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a pouze ta je tvým pravým bohatstvím. Proto
by mělo být „vysloveno“ nejprve toto „já jsem“,
a poté může být realizována paramártha, ono
skryté Nejvyšší.

12. जही शोधनू पाहिला। तय्ासी अरथ् सापंडला।
यरेां असोनी अलभय् जाला। जनम्ोजनम्॥ १२॥
jeṁhī śodhūna pāhilā | tyāsī artha sāṁpaḍalā |
yerāṁ asonī alabhya jālā | janmojanmīṁ || 12 ||

When mula maya has been searched out then,
its innermost meaning can be understood.
Others, though being that Self, find it is unatta-
inable, birth after birth after birth.

Když byla vypátrána múla-mája, potom
může být pochopen její nejvnitřnější význam.
Ostatní, ačkoli jsou oním Já, považují Jej za ne-
dosažitelné, rodíce se znovu a znovu a znovu.

13. अपरूव्ता या परमारथ्ाची। वारत्ा नाह जनम्मतृय्ाची।
आणी पदवी सायोजय्तचेी। सनन्िधचि लाभ॥ १३॥
apūrvatā yā paramārthācī | vārtā nāhīṁ janma-
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mṛtyācī |
āṇī padavī sāyojyatecī | sannidhaci lābheṁ || 13
||

When this ‘speech’ becomes that paramarth
then, there is not even a rumour of birth or
death and then the honour of Final Liberation
is close at hand.

Když se tato „řeč“ stane onou paramárthou, pak
tu není ani zvěsti o zrození či smrti a čest Ko-
nečného Osvobození je na dosah ruky.

14. माया विवके मावळे। सारासारविचार कळे।
परबर्हम् तहि निवळे। अतंरय्ाम॥ १४॥
māyā vivekeṁ māvaḻe | sārāsāravicāra kaḻe |
parabrahma teṁhi nivaḻe | aṁtaryāmīṁ || 14 ||

Through vivek, maya disappears. For when
there is discrimination between the *essence
and non-essence then, that Reality is unders-
tood. Then your dearest and dearest, that pa-
rabrahman, is revealed. *(See 13.2; the discri-
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mination between the essence ie. that I do not
exist understanding and the non-essense ie. this
‘speech’ of ‘I am’)

Díky rozlišování/vivéka mája zmizí. Neboť
když je tu rozlišování mezi *podstatou a bez-
podstatným, pak je Skutečnost pochopena. Pak
je tvé nejdražší a přemilé parabrahma zjeveno.
*(Viz 13.2; rozlišování mezi podstatou, tedy
pochopením „já neexistuji“ a bez-podstatným,
tedy touto „řečí“ „já jsem“.)

15. बर्हम् भासले उदडं। बर्हम् बडुाल बर्हम्ाडं।
पचंभतूाचं थोताडं। तछुय् वाटे॥ १५॥
brahma bhāsale udaṁḍa | brahmīṁ buḍāleṁ
brahmāṁḍa |
paṁcabhūtāṁceṁ thotāṁḍa | tuchya vāṭe || 15 ||

brahman is that vast limitless paramatma
and He has appeared as this gross cre-
ation/brahmanda and with discrimination this
creation is drowned in that brahman. Then
these five great elements are but a fiction to
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be ignored.

Brahman je ono široširé neomezené para-
mátma a projevilo se jako toto hrubé stvo-
ření/brahmánda a rozlišováním je toto stvoření
utopeno v brahman. Pak těchto pět velikých ele-
mentů není ničím než fikcí, nehodnou zájmu.

16. पर्पचं वाटे लटिका। माया वाटे लापणिका।
शदुध् आतम्ा विवकेा-। अतंर आला॥ १६॥
prapaṁca vāṭe laṭikā | māyā vāṭe lāpaṇikā |
śuddha ātmā vivekā- | aṁtarīṁ ālā || 16 ||

Then prapanch69 is felt to be false and maya
appears as a fable. When there is vivek, that
pure atma within the inner space can be under-
stood.

Pak je prapanča 70 pocítěna jako falešná a mája

69siddharameshwar maharaj- This manifest world gets called
prapanch on account of the five (pancha) elements appearing
and being seen as something separate (para) from you.

70Siddharaméšvar Maharádž řekl: Tomuto projevenému
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se jeví jako výmysl. Je-li tu vivéka, ono čiré
átma uvnitř vnitřního prostoru může být po-
chopeno.

17. बर्हम्सथ्ित बाणतां अतंर। सदंहे गलेा बर्हम्ाडंाबाहरे।
शय्ाची जनुी जरज्री। कुहिट जाली॥ १७॥
brahmasthita bāṇatāṁ aṁtarīṁ | saṁdeha gelā
brahmāṁḍābāherīṁ |
dṛśyācī junī jarjarī | kuhiṭa jālī || 17 ||

When that ever-steady brahman is imbi-
ded in your inner space then, body cons-
ciousness is gone and one is beyond this
brahmanda/creation. Then this old rag of a vi-
sible world rots and goes away.

Když si ve svém vnitřním prostoru osvojíš
ono vždy klidné brahman, pak pomine tě-
lesné vědomí a člověk se dostane za stvo-
ření/brahmándu. Pak tento starý cár viditel-

světu se říká prapanča kvůli pěti (panča) elementům zjevu-
jícím se a viděným jako cosi od tebe odděleného (para).
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ného světa zvetší a odejde.

18. ऐसा हा परमारथ्। जो करी तय्ाचा निजसव्ारथ्।
आतां या समरथ्ास समरथ्। किती मह्णौनि मह्णाव॥ १८॥
aisā hā paramārtha | jo karī tyācā nijasvārtha |
ātāṁ yā samarthāsa samartha | kitī mhaṇauni
mhaṇāveṁ || 18 ||

Like this is that thoughtless paramarth. Then
that purush understands Himself and gains His
own wealth. Now, when this ‘speech’ becomes
that thoughtless Self then, the ‘many’ thou-
ghts should be called non-dual. (Then think,
no harm, for now everything is that Reality;
maharaj- you don’t know your mind. First
the mind should be annihilated and when you
understand yourself then let all the thoughts
come, for then you know, I am not the thou-
ghts....mind is that Reality)

Taková je ona bez-myšlenkovitá paramártha.
Pak onen puruša porozumí sám sobě a dosáhne
svého vlastního bohatství. Nyní, když se tato
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„řeč“ stala oním bez-myšlenkovitým Já, může
být „mnoho“ myšlenek nazváno nedvojností.
(Pak můžeš bez problémů myslet, protože teď
je všechno Skutečnost. Maharádž řekl: Neznáš
svou mysl. Nejprve by měla být mysl vypařena,
a když pochopíš sám sebe, pak ať všechny myš-
lenky přijdou, protože ty víš, že nejsi myšlen-
kami...mysl je tou Skutečností.)

19. या परमारथ्ाकरिता।ं बर्हम्ादिकासंि विशर्ामता।
योगी पावती तनम्यता। परबर्हम्॥ १९॥
yā paramārthākaritāṁ | brahmādikāṁsi viśrāmatā
|
yogī pāvatī tanmayatā | parabrahmīṁ || 19 ||

On account of this ‘speech’, *lord brahma, the
creator of this gross world and the other gods
(the three gunas) take rest and the yogi be-
comes absorbed in that parabrahman. *(If the
intellect/buddhi decides it is a cup then, that
formless Reality takes the form of a cup)

Díky této „řeči“ *pán brahma, stvořitel tohoto
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hrubého světa, i ostatní bohové (tři guny) ode-
jdou na odpočinek a jógin je pohlcen oním
parabrahma. *(Pokud se intelekt/buddhi roz-
hodne, že bude hrnkem, pak ona beztvará Sku-
tečnost nabude formy hrnku.)

20. परमारथ् सकळासं विसावंा। सिदध् साध ु माहानभुावा।ं
सखे सातव्िक जड जीवा।ं सतस्गंकनी॥ २०॥
paramārtha sakaḻāṁsa visāṁvā | siddha sādhu
māhānubhāvāṁ |
sekhīṁ sātvika jaḍa jīvāṁ | satsaṁgeṁkarūnī || 20
||

paramarth brings rest to this ‘all’; it is the si-
ddha, sadhu and one who has that great ex-
perience. Therefore first through the company
of the Saint/Truth, the ignorant boasting jiva
should become satvik (first leave the thoughts
and then just know).

Paramártha přináší odpočinek tomuto „vše“; je
to siddha, je to sádhu a je to ten, jenž má onu ve-
likou zkušenost. Proto by nejprve měl být nevě-
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domý a pyšný džíva učiněn satvickým skrze spo-
lečnost Světce/Pravdy. (Nejdřív opusť všechny
myšlenky a pak tu bude čiré poznání.)

21. परमारथ् जनम्ाच सारथ्क। परमारथ् ससंार तारक।
परमारथ् दाखवी परलोक। धारम्िकासी॥ २१॥
paramārtha janmāceṁ sārthaka | paramārtha sa-
ṁsārīṁ tāraka |
paramārtha dākhavī paraloka | dhārmikāsī || 21
||

paramarth is the fulfilment of this life; para-
marth is the saviour of the one caught in this
worldly existence and paramarth reveals this
world beyond to the follower of their dharma
(your inherent nature is to be and to know;
maharaj- it is your birthright).

Paramártha je naplněním života; paramártha
je spasitelem člověka, chyceného v této svět-
ské existenci a paramártha zjevuje tento svět za
těm, kdo následují její dharmu. (Tvou vlastní
přirozeností je být a znát. Maharádž řekl: Je to
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tvoje přirozené právo.)

22. परमारथ् तापसासंी थार। परमारथ् साधकासंी आधार।
परमारथ् दाखवी पार। भवसागराचा॥ २२॥
paramārtha tāpasāṁsī thāra | paramārtha sād-
hakāṁsī ādhāra |
paramārtha dākhavī pāra | bhavasāgarācā || 22 ||

paramarth is the resting place of the ascetic and
paramarth is the support of the one who makes
every effort to attain liberation (sadhak). It ta-
kes you to the other shore beyond this ocean of
worldly life.

Paramártha je útulkem askety a paramártha
je podporou toho, kdo vyvíjí maximální úsilí
k dosažení osvobození (sádhaka). Vezme tě na
druhý břeh za tento oceán světského života.

23. परमारथ्ी तो राजय्धारी। परमारथ् नाह तो भिकारी।
या परमारथ्ाची सरी। कोणास दय्ावी॥ २३॥
paramārthī to rājyadhārī | paramārtha nāhīṁ to
bhikārī |
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yā paramārthācī sarī | koṇāsa dyāvī || 23 ||

When one is in paramarth then, he is the King
(atma) and when that one is devoid of para-
marth then, He is a beggar. This ‘speech’ beco-
mes that paramarth (Ultimate Accomplishment
ie. no-knowledge) when this knowledge gets of-
fered (ie. when this knowledge is abandoned).

Když je člověk v paramárthě, pak je Krá-
lem (átma) a když je člověk zbaven para-
márthy, je žebrákem. Tato „řeč“ se stane onou
paramárthou (Nejzazším Dovršením, tedy ne-
poznáním), je-li toto poznání obětováno (tedy
když je toto poznání opuštěno).

24. अनतं जनम्च पणुय् जोड।े तरीच परमारथ् घड।े
मखुय् परमातम्ा आतडु।े अनभुवासी॥ २४॥
anaṁta janmīṁceṁ puṇya joḍe | tarīca para-
mārtha ghaḍe |
mukhya paramātmā ātuḍe | anubhavāsī || 24 ||

On account of its ignorance that endless Self
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has taken another birth. But in this birth,
due to the merits acquired from so many
births, that paramarth is accomplished and that
Supreme paramatma is gained by the one with
knowledge.

Kvůli své nevědomosti se ono nekonečné Já
znovu narodí. Ovšem v tomto zrození, díky
zásluhám získaným v mnoha zrozeních, člo-
věk skrze poznání dovrší paramárthu a dosáhne
onoho Nejvyššího paramátma.

25. जणे परमारथ् वोळखिला। तणे जनम् सारथ्क केला।
यरे तो पापी जनम्ला। कुलयाकारण॥ २५॥
jeṇeṁ paramārtha voḻakhilā | teṇeṁ janma
sārthaka kelā |
yera to pāpī janmalā | kulakṣayākāraṇeṁ || 25 ||

When mula maya is recognized as that para-
matma then, this life is fulfilled. However for
the rest, that atma is once more born as a sin-
ner with a sinful attention (due to the gunas
there is objectification and the gross world is
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taken as true). (maharaj- the only sin is taking
yourself to be a body)

Když je múla-mája rozeznána jakožto para-
mártha, pak je tento život naplněn. Bohužel pro
ostatní se ono átma znovu narodí jakožto hříš-
ník s hříšnou pozorností (kvůli gunám je tu ob-
jektivizace a hrubý svět je považován za sku-
tečný.) (Maharádž řekl: Jediný hřích je považo-
vat se za tělo.)

26. असो भगवतप्र्ापत्ीविण। करी ससंाराचा सीण।
तय्ा मरूख्ाच मखुावलोकन। कंच नय॥े २६॥
aso bhagavatprāptīviṇa | karī saṁsārācā sīṇa |
tyā mūrkhāceṁ mukhāvalokana | karūṁca naye ||
26 ||

So be it! Without the attainment of God, one
toils hard in this mundane life. But that para-
matma should never look at the face of the fool
(“I am a body”).

Buď tím! Bez dosažení Boha se člověk tvrdě
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plahočí v tomto světském životě. Ale ono pa-
ramátma by se nikdy nemělo dívat do tváře
blázna („já jsem tělo“).

27. भलय्ान परमारथ् भराव। शरीर सारथ्क कराव।
परूव्जासं उदध्राव। हरिभकत्ी कनी॥ २७॥
bhalyāneṁ paramārthīṁ bharāveṁ | śarīra
sārthaka karāveṁ |
pūrvajāṁsa uddharāveṁ | haribhaktī karūnī || 27
||

The wise enter within paramarth (Supreme Me-
aning) and gain the meaning of life (to recognise
that paramatma). Therefore through devotion
to vishnu (to effortlessly know) one should be
lifted out of their ancestral lineage (“I am a
body” concept; “I was born, I am a son, sin-
ner” etc.).

Moudrý vejde do nitra paramárthy (Nejvyššího
Smyslu) a dosáhne smyslu života (rozpoznat
ono paramátma). Poté by měl být skrze odda-
nost Višnuovi (znát bez úsilí) pozvednut ze své
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rodové linie (konceptu „já jsem tělo“; „narodil
jsem se, jsem syn, jsem hříšník“ a tak dále).

इति शर्ीदासबोध े गुशिषय्सवंादे
परमारथ्सत्वननाम समास नववा॥ ९॥ १.९
iti śrīdāsabodhe guruśiṣyasaṁvāde
paramārthastavananāma samāsa navavā || 9 ||
1.9

Tímto končí 9. kapitola 1. dášaky knihy
Dásbódh s názvem „Chvála Paramárthy (Nej-
vyššího Smyslu/Nejzazšího Dovršení)“.

Překlad z angličtiny – Matěj Čihák 2017
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1.10 Chvála lidského
těla

समास दहावा : नरदहेसत्वननिपण
samāsa dahāvā : naradehastavananirūpaṇa
Praise of the Human Body

|| Šrí Rám ||

1. धनय् धनय् हा नरदहेो। यथेील अपरूव्ता पाहो।
जो जो कीज े परमारथ्लाहो। तो तो पावे सिदध्ीत॥ १॥
dhanya dhanya hā naradeho | yethīla apūrvatā
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pāho |
jo jo kīje paramārthalāho | to to pāve siddhīteṁ ||
1 ||

Most blessed is this human body when that pu-
rush hidden within mula maya is understood.
Then that witnessing purush attains its ulti-
mate goal/paramarth and It reaches perfection
(Reality; beyond Witness and witnessed).

Lidskému tělu se dostane největšího požehnaní,
když je pochopen onen puruša skrytý uvnitř
múla-máji. Pak onen svědek puruša dojde svého
konečného cíle/paramárthy a dosáhne dokona-
losti (Skutečnosti za Pozorovatelem i pozorova-
ným).

2. या नरदहेाचनेि लागवगे। यके लागले भकत्िसगं।
यके परम वीतराग। गिरिकंदर सवेिल॥ २॥
yā naradehāceni lāgavegeṁ | yeka lāgale bhaktisa-
ṁgeṁ |
yekīṁ parama vītarāgeṁ | girikaṁdareṁ sevilīṁ
|| 2 ||
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With a human body, this ‘speech’ can be easily
attained and if there is devotion to this ‘I
am’ then, that One atma will be established.
However on account of this human body within
that One atma, that dispassionate Supreme Self
stays in a mountain cave and does penance (ie.
that Supreme takes itself to be a body and
then performs many austerities to become that
Supreme One).

V lidském těle je tato „řeč“ snadněji dosaži-
telná a je-li zde oddanost tomuto „já jsem“,
pak bude ustanoveno Jediné átman. Nicméně
kvůli tomuto lidskému tělu uvnitř onoho Je-
diného átman zůstává ono nestranné Nejvyšší
Já v horské jeskyni a činní pokání (tedy ono
Nejvyšší se považuje za tělo a poté podstupuje
mnohá odříkání, aby se stalo oním Nejvyšším
Jediným).

3. यके फिरती तिरथ्ाटण। यके करिती परुशच्रण।
यके अखडं नामसम्रण। निषठ्ावतं राहिले॥ ३॥
yeka phiratī tirthāṭaṇeṁ | yeka karitī puraścara-
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ṇeṁ |
yeka akhaṁḍa nāmasmaraṇeṁ | niṣṭhāvaṁta
rāhile || 3 ||

With the human body, that One nirgun un-
dertakes pilgrimages and that One undertakes
vows and rituals. Or that unbroken One faith-
fully remembers the ‘name’ of God. (You are
that One and you forget your innate Oneness
and do many sadhanas)

V lidském těle onen Jediný nirgun vykonává
poutě a onen Jediný činí přísahy a rituály. Nebo
si onen nezlomný Jediný věrně připomíná Boží
„jméno.“ (Ty jsi Jediný a zapomněl jsi na svou
vrozenou Jedinost a děláš mnoho sádhan.)

4. यके तप कं लागले। यके योगाभय्ासी माहाभले।
यके अभय्ासयोग जाले। वदेशासत्र्ी वितप्नन्॥ ४॥
yeka tapeṁ karūṁ lāgale | yeka yogābhyāsī māhāb-
hale |
yeka abhyāsayogeṁ jāle | vedaśāstrī vitpanna || 4
||
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That One started doing severe penance; that
One became most wise due to its practice of
yoga/union; and with practice that One became
conversant in the vedas and shasthras.

Onen Jediný začal činit tvrdé pokání; onen Je-
diný zmoudřel skrze svou praxi jógy/sjednocení;
a ve védách a šástrách je onen Jediný s praxí
obeznámen.

5. यके हटनिगर्ह केला। दहे अतय्तं पीडिला।
यके दहे ठा पाडिला। भावारथ्बळ॥ ५॥
yekīṁ haṭanigraha kelā | deha atyaṁta pīḍilā |
yekīṁ deha ṭhāīṁ pāḍilā | bhāvārthabaḻeṁ || 5 ||

If in that One there is stubborn narrow-
mindedness then, a body is held and great tor-
ments are suffered. And if in that One there is
deep devotion, then God is realized.

Je-li v onom Jediném tvrdohlavá malichernost,
pak se drží těla a podstupuje veliká muka. A je-
li v onom Jediném hluboká oddanost, pak je
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realizován Bůh.

6. यके माहानभुाव विखय्ात। यके भकत् जाले खय्ात।
यके सिदध् अकसम्ात। गगन वोळगती॥ ६॥
yekamāhānubhāva vikhyāta | yeka bhakta jāle khy-
āta |
yeka siddha akasmāta | gagana voḻagatī || 6 ||

That One is that great experience and perva-
des everywhere; that One becomes a devotee to
knowledge and pervades the whole world; that
One is a siddha and at that moment is vast like
the sky.

Onen Jediný je onou velikou zkušeností a pro-
stupuje vším; onen Jediný se stává oddaným
poznání a proniká celým světem; onen Jediný
je siddha a v tu chvíli je rozlehlý jako obloha.

7. यके तजे तजेचि जाले। यके जळ मिळोन गलेे।
यके त े दिसतचि अशय् जाले। वायोसव्प॥ ७॥
yeka tejīṁ tejaci jāle | yeka jaḻīṁ miḻona gele |
yeka te disataci adṛśya jāle | vāyosvarūpīṁ || 7 ||
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That One became the brilliance in the fire ele-
ment; that One merged into the great element
water; that unseen One within this wind and
swarup (ie. prakruti and purush) appeared as
the gross objects. (As will be explained in later
chapters, that One becomes objective by assu-
ming the forms of the great five elements; space,
wind, fire, water and earth. These become pro-
gressively more gross; means more objective.
Then that One becomes the imagined names
and forms of the world)

Onen Jediný se stává září elementu ohně; onen
Jediný se slučuje s velkým elementem vody;
onen nespatřený Jediný uvnitř větru a svarúpy
(tedy prakruti a puruši) se projeví jako hrubé
objekty. (Jak bude vysvětleno v následujících
kapitolách, onen Jediný se stane objektivním
skrze nabytí forem pěti velikých elementů; pro-
storu, větru, ohně, vody a země. Ty se postupně
stávají hrubějšími, tedy objektivnějšími. Pak si
onen Jediný představuje jména a tvary světa.)
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8. यके यकेचि बधा होती। यके दखेतचि निघोनि जाती।
यके बसैले असताचंी भर्मती। नाना सथ्ान समदुर्॥ ८॥
yeka yekaci bahudhā hotī | yeka dekhataci nighoni
jātī |
yeka baisale asatāṁcī bhramatī | nānā sthānīṁ sa-
mudrīṁ || 8 ||

That One who is One only became the ‘many’
forms; that One appeared before your eyes and
will disappear (because It takes Itself to be a
body); when that One is confused then, it be-
comes the ‘many’ creatures and wanders over
the land and in the sea.

Onen Jediný, který je pouze Jediným, se stal
„mnoha“ tvary; onen Jediný se zjevil před
tvýma očima a opět zmizí (protože se pova-
žuje za tělo); když je onen Jediný zmaten, stane
se „mnoha“ stvořeními a toulá se po zemi i po
moři.

9. यके भयानकावरी बसैती। एक अचतेन चालविती।
यके पर्ते उठविती। तपोबळकनी॥ ९॥
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yeka bhayānakāvarī baisatī | eka acetaneṁ cālavitī
|
yeka preteṁ uṭhavitī | tapobaḻeṁkarūnī || 9 ||

That One sits within the ferocious creatu-
res and that One makes the unmoving move;
that One due to His powerful austerity causes
this corpse to get up (by negating the body,
mind, pranas and elements you will come to
know, ‘I am the power which moves everything’;
maharaj- without the power, this is a dead
body).

Onen Jediný sedí uvnitř dravých šelem a onen
Jediný vykonává nehybný pohyb; onen Jediný
díky své mocné prostotě probouzí tuto mrtvolu
(skrze negaci těla, mysli, prány a elementů do-
jdeš poznání „jsem síla, která hýbe vším.“ Ma-
harádž řekl: Bez síly je toto tělo mrtvé.)

10. यके तजे मदं करिती। यके जळ आटविती।
यके वायो निरोधिती। विशव्जनाचा॥ १०॥
yeka tejeṁ maṁda karitī | yeka jaḻeṁ āṭavitī |
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yeka vāyo nirodhitī | viśvajanācā || 10 ||

That One has been made dull due to this fire
element (the fire element means the beginning
of individual knowingness. Then you begin to
perceive something outside of yourself and as
that becomes more objective, due to the water
and earth elements then, there are the names
and forms of a dull mind and that One thinks
“I am a body”). Then that One due to passion
is made to worry. Then that One who is this
wind inside and outside of the body gets confi-
ned within the body (that One is the power ie.
wind, that moves this body and the whole world
but It feels “I am this living, breathing body”;
siddharameshwar maharaj- either the wind in-
side and outside belongs to you or they belong
to God, but they cannot belong to both)

Onen Jediný byl učiněn tupým kvůli elementu
ohně (element ohně znamená počátek individu-
álního vědění. Pak začneš vnímat cosi mimo
sebe, a jak se to čím dál tím víc objektivi-
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zuje kvůli elementům vody a země, přicházejí
jména a formy tupé mysli a Jediný si myslí
„jsem tělo“). Pak se onen Jediný, kvůli touze,
začne bát. Pak je onen Jediný, který je větrem
uvnitř i vně těla, spoután tělem (onen Jediný je
síla, tedy vítr, pohybující tímto tělem a celým
světem, ale má pocit „jsem toto žijící, dýcha-
jící tělo.“ Siddharaméšvar Maharádž řekl: Vítr
uvnitř a vně tebe patří buďto tobě, nebo Bohu,
ale nemůže patřit oběma.)

11. ऐस े हटनिगर्ही कृतबदुध्ी। जयासं वोळलय्ा नाना सिदध्ी।
ऐस े सिदध् लावधी। होऊन गलेे॥ ११॥
aise haṭanigrahī kṛtabuddhī | jayāṁsa voḻalyā
nānā siddhī |
aise siddha lakṣāvadhī | hoūna gele || 11 ||

Due to this stubborn conviction, “I am a body”
and this intellect/buddhi of “I am the doer”,
that One is drawn towards the ‘many’ accom-
plishments. In this way, that accomplished si-
ddha comes and goes because it has regard for
these limited accomplishments (the siddha is
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eternal complete, the perfect swarup, beyond all
doubt see 5.10; when He forgets Himself then,
He falls into the body ego and says, “I have
made, I will do, etc.” and taking Himself to be
a body, He comes and goes away)

Kvůli tomuto tvrdohlavému přesvědčení „jsem
tělo“ a tomuto intelektu/buddhi „jsem konatel“
se onen Jediný stará o „mnohé“ úspěchy. Tímto
způsobem onen dokonalý siddha přichází a od-
chází, protože se ztotožňuje s těmito omezenými
úspěchy (siddha je věčně dovršenou, dokona-
lou svarúpou, za všemi pochybnostmi. Viz 5.10.
Když sám na sebe zapomene, padne do těles-
ného ega a říká „učinil jsem to, učiním ono“
a tak dále. A považuje se za tělo, přichází a od-
chází.)

12. यके मनोसिदध् यके वाचासिदध्। यके अलप्सिदध् यके
सरव्सिदध्।
ऐस े नाना पर्कारीच े सिदध्। विखय्ात जाले॥ १२॥
yeka manosiddha yeka vācāsiddha | yeka alpasi-
ddha yeka sarvasiddha |
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aise nānā prakārīce siddha | vikhyāta jāle || 12 ||

That One gets established as the mind and the
One gets established as the four speeches. That
One gets established as the thoughts and the
One gets established as this ‘all’. In this way,
the accomplished and complete becomes the ex-
pansion of the ‘many’ (first that One becomes
the ‘all’/knowledge and then He takes Himself
to be ‘many’).

Onen Jediný se stane myslí a stane se čtyřmi
řečmi. Onen Jediný se stane myšlenkami a stane
se tímto „vše“. Tímto způsobem dovršené a do-
konalé expanduje do „mnohosti“ (nejdřív se
onen Jediný stane „vším“/poznáním a poté se
začne považovat za „mnohost“).

13. यके नवविधाभकत्िराजपथं। गलेे तरले परलोकचय्ा
निजसव्ारथ्।
यके योगी गपुत्पथं। बर्हम्भवुना पावले॥ १३॥
yeka navavidhābhaktirājapaṁtheṁ | gele tarale
paralokīṁcyā nijasvārtheṁ |
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yeka yogī guptapaṁtheṁ | brahmabhuvanā pāvale
|| 13 ||

When that One goes on the royal road of the
nine devotions then, it is saved and gains the
happiness of the world beyond and finally Self-
happiness. That One is a yogi when he reaches
this world of brahman through the secret path
of yoga/union.

Když onen Jediný vykročí na královskou cestu
devíti oddaností, pak je spasen a dosáhne ra-
dosti světa za a nakonec „Sebe-radosti“. Onen
Jediný je jóginem, když dosahuje slova brahman
skrz tajnou stezku jógy/sjednocení.

14. यके वकंुैठास गलेे। यके सतय्लोक राहिले।

यके कैळास बसैले। शिवप होऊनी॥ १४॥
yeka vaikuṁṭhāsa gele | yeka satyalokīṁ rāhile |
yeka kaiḻāsīṁ baisale | śivarūpa hoūnī || 14 ||

That One went to vaikuntha (place of vishnu,
knowing); that One went and stayed is satyalok
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(place of brahma, knowing and not knowing);
that One is established in kailas, being the form
of shiva (not knowing ie. when nothing is there,
He is there).

Onen Jediný odešel do Vaikunthy (místo Viš-
nua, tedy poznání); onen Jediný odešel a pro-
dlévá na Satjalóce (místě Brahmy, poznání i ne-
poznání); onen Jediný zůstává na Kailásu ve
formě Šivy (ne-poznání, tedy když je tu On,
není tu nic).

15. यके इदंर्लोक इदंर् जाले। यके पितलृोक मिळाले।

यके त े उडगणी बसैले। यके त े ीरसागरी॥ १५॥
yeka iṁdralokīṁ iṁdra jāle | yeka pitṛlokīṁ miḻāle
|
yeka te uḍagaṇī baisale | yeka te kṣīrasāgarī || 15
||

That One went to the world of indra (the Lord
of the senses) and that One went to the world
of the ancestors (took another body here in
body consciousness). That One rested comfor-
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tably within this creation and that One became
that Reality that is within the divine ocean of
milk (the abode of vishnu or vaikuntha).

Onen Jediný odešel do světa Indry (Pána
smyslů) a odešel do světa předků (vzít si nové
tělo zde, v tělesném vědomí). Onen Jediný po-
hodlně odpočívá uvnitř tohoto stvoření a stává
se onou Skutečností, která je v hlubinách bož-
ského oceánu mléka (příbytku Višnua čili Vai-
kunthy).

16. सलोकता समीपता। सव्पता सायोजय्ता।
या चतव्ार मकुत्ी ततव्ता।ं इचछ्ा स ेऊनि राहिले॥ १६॥
salokatā samīpatā | svarūpatā sāyojyatā |
yā catvāra muktī tatvatāṁ | icchā seūni rāhile ||
16 ||

That One, by its own wish, aspired for and at-
tained the four types of liberation; (1) to be a
devotee and be in the company of devotees (2)
to be near God (3) to be the same as God (‘I
am He’) and (4) to be merged in God (I do not
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exist).

Onen Jediný si přeje, touží a dosahuje čtyř
druhů osvobození; (1) být oddaným ve spole-
čenství oddaných, (2) být blízko Bohu, (3) být
totožný s Bohem („já jsem On“) a (4) splynout
s Bohem („já neexistuji“).

17. ऐस े सिदध् साधू सतं। सव्हिता पर्वरत्ले अनतं।

ऐसा हा नरदहे विखय्ात। काय मह्णौन वरण्ावा॥ १७॥
aise siddha sādhū saṁta | svahitā pravartale ana-
ṁta |
aisā hā naradeha vikhyāta | kāya mhaṇauna
varṇāvā || 17 ||

In this way and on account of the human body,
the siddhas, sadhus and Saints have entered
that endless paramatma and gained the bene-
fit of their own Self. Therefore when it is that
thoughtless paramatma that pervades the hu-
man body, why should the body be praised?

Tímto způsobem, díky lidskému tělu, vchá-
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zejí siddhové, sádhuové a Světci do onoho ne-
konečného Paramátman a dosahují dobrodiní
svého vlastního Já. A proto je-li zde ono bez-
myšlenkovité Paramátman prostupující lidské
tělo, proč by mělo být uctíváno tělo?

18. या नरदहेाचनेि आधार। नाना साधनाचंनेि दव्ार।
मखुय् सारासारविचार। बत सटुले॥ १८॥
yā naradehāceni ādhāreṁ | nānā sādhanāṁceni
dvāreṁ |
mukhya sārāsāravicāreṁ | bahuta suṭale || 18 ||

Due to the support of this human body there is
this ‘speech’ and the ‘many’ ways of sadhanas.
And due to the understanding, I do not exist,
gained by discrimimation between the essence
and non-essence, even this ‘speech’ gets broken
asunder.

Díky podpoře tohoto lidského těla je tu tato
„řeč“ a „mnoho“ způsobů sádhany. A díky po-
chopení „já neexistuji“, získaného rozlišováním
mezi podstatou a bezpodstatným, se dokonce
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i tato „řeč“ rozlomí na dva kusy.

19. या नरदहेाचनेि समंधं। बत पावले उतत्म पद।
अहंता साडूंन सव्ानदं।े सखुी जाले॥ १९॥
yā naradehāceni saṁmaṁdheṁ | bahuta pāvale
uttama padeṁ |
ahaṁtā sāṁḍūna svānaṁde | sukhī jāle || 19 ||

This ‘speech’ gets spoken due to the connection
with the body and afterwards this ‘I am’ attains
that highest state of I do not exist. When this
ego is cast off then, you gain the pleasure of
your own bliss. (The human body is required
to understand this knowledge but when one has
become knowledge then, this human body is a
mere appearance within it)

Tato „řeč“ je pronášena kvůli spojení s tělem
a toto „já jsem“ nakonec dosáhne nejvyššího
stavu „já neexistuji“. Když je ego odvrženo, pak
dojdeš potěšení ve své vlastní blaženosti. (Je
žádoucí, aby lidské tělo pochopilo toto poznání,
ale když se člověk stane poznáním, toto lidské
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tělo se stane pouhým zjevem uvnitř něj.)

20. नरदहे य ेऊन सकळ। उधरागती पावले केवळ।
यथे सशंयाच मळू। खडंोन गले॥ २०॥
naradehīṁ yeūna sakaḻa | udharāgatī pāvale kevaḻa
|
yetheṁ saṁśayāceṁ mūḻa | khaṁḍona geleṁ || 20
||

In the human body, when this ‘all’ appears
then, that supreme state of pure knowledge can
be attained. Due to that pure knowledge, the
root of *doubt ‘here’ is dug out and cast away.
*(mula maya or this ‘I am’ or ‘all’ is the original
doubt appearing on the doubtless One.)

Když se toto „vše“ zjeví, pak může být v lid-
ském těle dosaženo nejvyššího stavu čistého
poznání. Díky onomu čistému poznání je ko-
řen *pochybností „zde“ vyklučen a odvržen.
*(Múla-mája neboli toto „já jsem“ nebo „vše“ je
původní pochybnost, objevující se v nepochyb-
ném Jediném.)
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21. पशदुहे नाह गती। ऐस े सरव्तर् बोलती।
मह्णौन नरदहेच पर्ापत्ी। परलोकाची॥ २१॥
paśudehīṁ nāhīṁ gatī | aise sarvatra bolatī |
mhaṇauna naradehīṁca prāptī | paralokācī || 21
||

In the body of an animal, liberation cannot
be gained. Liberation means to know this ‘spe-
ech’ of the ‘all’ and an animal does not have
a mind capable of such vivek. Therefore only
in a human body can one attain this world of
knowledge.

V těle zvířete nelze dosáhnout osvobození.
Osvobození znamená znát tuto „řeč vše“ a zvíře
nemá mysl schopnou takovéto vivéky. Proto
pouze v lidském těle může člověk dosáhnout to-
hoto slova poznání.

22. सतं महंत ऋषी मनुी। सिदध् साधू समाधानी।
भकत् मकुत् बर्हम्ानी। विरकत् योगी तपसव्ी॥ २२॥
saṁta mahaṁta ṛṣī munī | siddha sādhū samād-
hānī |
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bhakta mukta brahmajñānī | virakta yogī tapasvī
|| 22 ||

On account of the body, there is the Saint,
rishi and sage; the siddha, sadhu and one with
complete contentment; the bhakta/devotee,
mukta/liberated and brahman gnyani; the desi-
reless, yogis and observers of severe penances.

Díky tělu jsou tu Světec, rši a mudrc;
siddha, sádhu a ten dokonale spokojený;
bhakta/oddaný, mukta/osvobozený a brahma-
džňánin; bez-žádostiví, jógini a následovníci
tvrdého pokání.

23. ततत्व्ानी योगाभय्ासी। बर्हम्चय्ारी दिगबंर सनंय्ासी।
शडदरश्नी तापसी। नरदहेच जाले॥ २३॥
tattvajñānī yogābhyāsī | brahmacyārī digaṁbara
saṁnyāsī |
śaḍadarśanī tāpasī | naradehīṁca jāle || 23 ||

On account of the body there is the Knower of
the elements, the practitioner of yoga, brahma-
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chyari,71 the One who wears the sky as His
blanket, the sannyasi and those learned in the
six systems of Hindu philosophy and the asce-
tic.

Díky tělu je tu Znalec pěti elementů, prakti-
kant jógy, brahmačjárí 72, Ten, jenž má nebesa
za pokrývku, sannjásin, ti, kteří se vyučili šesti
soustavám indické filosofie a asketa.

24. मह्णौनी नरदहे शर्षेठ्। नाना दहेामंधय् वरिषठ्।
जयाचनेि चकेु आरिषट्। यमेयातनचे॥ २४॥
mhaṇaunī naradeha śreṣṭha | nānā dehāṁmad-
hyeṁ variṣṭha |
jayāceni cuke āriṣṭa | yemayātaneceṁ || 24 ||

Therefore, the human body is most excellent,

71The general meaning of brahmachyari is one who abstains
from sex. Howeverin the sadachara is says– one who simply
knows, is a brahmachyari.

72Slovo brahmačjárí označuje obecně toho, kdo sexuálně
abstinuje. Nicméně v Sadáčaru se praví: Ten, kdo prostě ví,
je brahmačjárí.
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for within each of these ‘many’ bodies there is
that pure sattwa guna. And on account of this
mula maya, the sufferings at the hands of the
god of death/yama can be avoided.

Proto je lidské tělo nejznamenitější, protože
mezi všemi „mnohými“ těly je v něm ona čirá
sattva guna. A díky této múla-máje se lze vy-
hnout utrpení i rukám boha smrti/Jama.

25. नरदहे हा सव्ाधने। सहसा नवह्े पराधने।
परंत ु हा परोपकार झिजऊन। कीरत्िप उरवावा॥ २५॥
naradeha hā svādhena | sahasā navhe parādhena |
paraṁtu hā paropakārīṁ jhijaūna | kīrtirūpeṁ
uravāvā || 25 ||

The human body is that independent thought-
less Self and He is not dependent on instincts
and habit. But that thoughtless atma has was-
ted away in the service of these instincts and
habits. Therefore you should remain by perva-
ding everywhere (forget everything and He is
there).
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Lidské tělo je oním nezávislým bez-
myšlenkovitým Já a to není závislé na pudech
a zvycích. Ale onen bez-myšlenkovitý átman
se ztratil ve službách pudů a zvyků. Proto
bys měl neustále prostupovat vším (všechno
zapomeň a On je tu.)

26. अशव् वषृभ गाई मह्सैी। नाना पश ु सत्र्िया दासी।
कृपाळूपण सोडितां तय्ासंी। कोणी तरी धरील॥ २६॥
aśva vṛṣabha gāī mhaisī | nānā paśu striyā dāsī |
kṛpāḻūpaṇeṁ soḍitāṁ tyāṁsī | koṇī tarī dharīla ||
26 ||

The horses, the bulls, the cows, the buffaloes
and the ‘many’ beasts are the servants of this
mula maya (every creature is supported by and
in the service of this knowledge). But due to the
grace of the guru, that atma is freed from its
confinement and then who can hold it down?

Koně, býci, krávy, buvoli a „mnoho“ zvířat jsou
služebníky této múla-máji (každé stvoření je ve
službách tohoto poznání a je jím podporováno).
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Ale díky milosti Gurua je onen átman osvobo-
zen ze svého žaláře – a kdo ho potom může stáh-
nout dolů?

27. तसैा नवह्े नरदहेो। इछा जाव अथवा रहो।
परी यास कोणी पाहो। बधंन कं सकेना॥ २७॥
taisā navhe naradeho | ichā jāva athavā raho |
parī yāsa koṇī pāho | baṁdhana karūṁ sakenā ||
27 ||

Just as that atma is not the human body, so too,
it is not this original wish ‘I am’ which comes
and goes (that atma is in truth, completely in-
dependent, untouched and unlimited); and the-
refore when this ‘wish’ is properly understood
then, who can possibly imprison that atma in a
gross body?

Stejně jako ono átman není lidským tělem, tak
není ani tímto původním přáním „já jsem“,
které přichází a odchází (popravdě, ono átman
je naprosto nezávislé, nedotknutelné a neome-
zené); a proto je-li toto „přání“ správně po-

316



1.10 Chvála lidského těla
[X\

chopeno, kdo by pak mohl ono átman uvěznit
v hrubém těle?

28. नरदहे पागंळु असता। तरी तो कारय्ास न यतेा।
अथवा थटा जरी असता। तरी परोपकारास न य॥े २८॥
naradeha pāṁguḻa asatā | tarī to kāryāsa na yetā |
athavā thoṁṭā jarī asatā | tarī paropakārāsa na ye
|| 28 ||

If it is tied down to the human body, then that
atma cannot even be the action of this ‘all’. Or,
if it gets reduced to this mere stump of a gross
body then it cannot be the atma.

Je-li připoutáno dolů, k lidskému tělu, pak
ono átman ani nemůže být činem tohoto „vše“.
Nebo, je-li redukováno na tento pouhý pahýl
hrubého těla, pak to ani nemůže být átman.

29. नरदहे अधं असिला। तरी तो निपटचि वायां गलेा।
अथवा बधिर जरी असिला। तरी निपण नाह॥ २९॥
naradeha aṁdha asilā | tarī to nipaṭaci vāyāṁ gelā
|
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athavā badhira jarī asilā | tarī nirūpaṇa nāhīṁ ||
29 ||

If that atma is taken to be this blind human
body then, He has become totally useless (for
it cannot see this ‘all’ even); and when He is
this deaf human body then, He cannot hear this
silent discourse of ‘I am’.

Je-li ono átman ztotožněno s tímto slepým
lidským tělem, pak se stane zcela nepoužitel-
ným (protože nedokáže spatřit ani toto „vše“);
a když se stane tímto hluchým lidským tělem,
pak nemůže zaslechnout tuto tichou rozpravu
„já jsem“.

30. नरदहे असिला मकुा। तरी घतेां न य ेआशकंा।
अशकत् रोगी नासका। तरी तो निःकारण॥ ३०॥
naradeha asilā mukā | tarī ghetāṁ na ye āśaṁkā |
aśakta rogī nāsakā | tarī to niḥkāraṇa || 30 ||

If that atma is the human body then He is mute
and cannot speak this original ‘I am’. Then that
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atma is weak, diseased and spoiled and of no use
(therefore never accept this body as your true
Self maharaj- this body is a boil on you).

Je-li ono átman lidským tělem, pak je němé
a nedokáže vyslovit toto původní „já jsem“.
Pak je ono átman slabé, churavé, pokažené
a k ničemu (proto nikdy nepřijímej toto tělo za
své pravé Já. Maharádž řekl: Toto tělo je tvůj
vřed.)

31. नरदहे असिला मरूख्। अथवा फ पऱय्ा समधंाच ःख।
तरी तो जाणावा निरारथ्क। निशच्यस॥ ३१॥
naradeha asilā mūrkha | athavā pheṁpayā sama-
ṁdhāceṁ duḥkha |
tarī to jāṇāvā nirārthaka | niścayeṁsīṁ || 31 ||

If having a human body He acts like a fool or
one possessed of a ghost (ie. ego) then, that
atma purush should be considered as completely
useless.

Má-li lidské tělo a chová se jako blázen nebo
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jako posedlý duchem (tedy ego), pak by onen
átma-puruša měl být shledán zcela neužiteč-
ným.

32. इतक ह नसत्ां वग। नरदहे आणी सकळ सागं।
तणे धरावा परमारथ्मारग्। लागवगे॥ ३२॥
itakeṁ heṁ nastāṁ veṁga | naradeha āṇī sakaḻa
sāṁga |
teṇeṁ dharāvā paramārthamārga | lāgavegeṁ ||
32 ||

Due to this body that thoughtless Self is as if
not there and there is exhaustion and sickness.
When there is this human body then there is
this ‘all’ and due to these you should, without
any further procrastination, hold fast to this
path of paramarth.

Kvůli tomuto tělu je ono bez-myšlenkovité Já
jakoby vůbec nebylo a je tu vyčerpání a nemoc.
Když je tu toto lidské tělo, pak je tu toto „vše“
a skrze ně by ses měl, bez dalšího prodlévání,
rychle chopit stezky paramárthy.
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33. सागं नरदहे जोडल। आणी परमारथ्बदुध्ि विसरले्।

त मरूख् कैस भर्मल। मायाजाळ॥ ३३॥
sāṁga naradeha joḍaleṁ | āṇī paramārthabuddhi
visarle |
teṁ mūrkha kaiseṁ bhramaleṁ | māyājāḻīṁ || 33
||

If this ‘all’ behaves like a human body then,
this understanding of paramarth is forgotten
and that Reality becomes a fool. Therefore why
to be caught in this net of illusion?

Když se toto „vše“ chová jako lidské tělo, pak je
pochopení paramárthy zapomenuto a ona Sku-
tečnost se zblázní. Proto, proč být chycen v této
síti iluze?

34. मतृत्िका खाणोन घर केल। त माझ ऐस ढ कलप्िल।
परी त बताचं ह कळल। नाहच तयासी॥ ३४॥
mṛttikā khāṇona ghara keleṁ | teṁ mājheṁ aiseṁ
dṛḍha kalpileṁ |
parī teṁ bahutāṁceṁ heṁ kaḻaleṁ | nāhīṁca tay-
āsī || 34 ||
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By digging up some dirt a home gets built and
then that Reality imagines this as mine (That
Reality takes itself to be a limited human body
and makes a home for itself). But even when
that Reality takes this ‘all’ as mine still, that
Self has not understood its real nature (and
even if this knowledge is understood still, how
can ‘I am’ understand, I do not exist?).

Díky nahromadění jakési špíny je vybudován
dům, a pak si ho ona Skutečnost představuje
jako svůj (ona Skutečnost se považuje za ome-
zené lidské tělo a staví si domov). Ale dokonce
i když si ona Skutečnost představuje toto „vše“
jako své, ono Já stále nepochopilo svou pravou
přirozenost (dokonce i když je toto poznání po-
chopeno, stále je tu otázka, jak může „já jsem“
pochopit „já neexistuji“?).

35. मषुय्क मह्णती घर आमचु। पाली मह्णती घर आमचु।
मिका मह्णती घर आमचु। निशच्यस॥ ३५॥
muṣyaka mhaṇatī ghara āmuceṁ | pālī mhaṇatī
ghara āmuceṁ |
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makṣikā mhaṇatī ghara āmuceṁ | niścayeṁsīṁ ||
35 ||

Even the mice say, “It is our home.” Lizards say,
“It is our home.” Houseflies say, “It is truly our
home.” (Even insects and small creatures who
live in this house made of dirt say, “It is mine”,
how then are you be any different from them?)

Dokonce i myši praví: „To je náš domov.“ Ješ-
těrky praví: „To je náš domov.“ Mušky praví:
„To je vpravdě náš domov.“ (Dokonce i hmyz
a drobná stvoření, která žijí v tomto domě stvo-
řeném ze špíny praví „je to moje“, tak jaký by
mezi vámi mohl být rozdíl?)

36. कातंणय्ा मह्णती घर आमचु। म ुगंळे मह्णती घर आमचु।
म ुगंय्ा मह्णती घर आमचु। निशच्यस॥ ३६॥
kāṁtaṇyā mhaṇatī ghara āmuceṁ | muṁgaḻe
mhaṇatī ghara āmuceṁ |
muṁgyā mhaṇatī ghara āmuceṁ | niścayeṁsīṁ ||
36 ||
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The spiders call your home of dirt, “Our home.”
Black ants and small ants say, “It is truly our
home.”

36. Pavouci nazývají tvůj domov ze špíny „svým
domovem“. Černí mravenci i malí mravenci
praví: „Toto je vpravdě náš domov.“

37. विंचू मह्णती आमचु घर। सरप् मह्णती आमचु घर।
झरुळ मह्णती आमचु घर। निशच्यस॥ ३७॥
viṁcū mhaṇatī āmuceṁ ghara | sarpa mhaṇatī
āmuceṁ ghara |
jhuraḻeṁmhaṇatī āmuceṁ ghara | niścayeṁsīṁ ||
37 ||

Scorpions say, “Our home”; snakes say, “Our
home” and cockroaches say, “It is truly our
home.”

Štíři praví: „Náš domov.“ Hadi praví: „Náš do-
mov“ a švábi praví: „Toto je vpravdě náš do-
mov.“
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38. भर्मर मह्णती आमचु घर। भिंगोरय्ा मह्णती आमचु घर।
आळीका मह्णती आमचु घर। काषठ्ामध॥ ३८॥
bhramara mhaṇatī āmuceṁ ghara | bhiṁgoryā
mhaṇatī āmuceṁ ghara |
āḻīkā mhaṇatī āmuceṁ ghara | kāṣṭhāmadheṁ ||
38 ||

Black bees say, “Our home”; crickets say, “Our
home” and maggots say, “Our home is in the
wood.”

Černé včely praví: „Náš domov.“ Cvrčci praví:
„Náš domov“ a červi praví: „Naším domovem
je dřevo.“

39. मारज्र मह्णती आमचु घर। शव्ान मह्णती आमचु घर।
म ुगंस मह्णती आमचु घर। निशच्यस॥ ३९॥
mārjareṁ mhaṇatī āmuceṁ ghara | śvāneṁ mha-
ṇatī āmuceṁ ghara |
muṁgaseṁmhaṇatī āmuceṁ ghara | niścayeṁsīṁ
|| 39 ||

Cats say, “Our home”; dogs say “Our home”
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and the mongoose says, “It is truly my home.”

Kočky praví: „Náš domov.“ Psy praví: „Náš do-
mov“ a husy praví: „Toto je vpravdě náš do-
mov.“

40. प ुगंळ मह्णती आमचु घर। वाळवय्ा मह्णती आमचु घर।
पिसवुा मह्णती आमचु घर। निशच्यस॥ ४०॥
puṁgaḻa mhaṇatī āmuceṁ ghara | vāḻavyā mha-
ṇatī āmuceṁ ghara |
pisuvā mhaṇatī āmuceṁ ghara | niścayeṁsīṁ ||
40 ||

Moths say, “Our home”; the white ants say,
“Our home” and the fleas say, “It is truly our
home.”

Můry praví: „Náš domov.“ Bílí mravenci praví:
„Náš domov“ a blechy praví: „Toto je vpravdě
náš domov.“

41. ढकुेण मह्णती आमचु घर। चाचंणय्ा मह्णती आमचु घर।
घ ुगंरड्ी मह्णती आमचु घर। निशच्यस॥ ४१॥
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ḍhekuṇa mhaṇatī āmuceṁ ghara | cāṁcaṇyā mha-
ṇatī āmuceṁ ghara |
ghuṁgarḍī mhaṇatī āmuceṁ ghara | niścayeṁsīṁ
|| 41 ||

Bugs say, “Our home”; the mosquitoes say,
“Our home” and the sand-flies say, “It is truly
our home.”

Chrobáci praví: „Náš domov.“ Komáři praví:
„Náš domov“ a písečné mušky praví: „Toto je
vpravdě náš domov.“

42. पिसोळे मह्णती आमचु घर। गाधंलेे मह्णती आमचु घर।
सोट मह्णती आमचु घर। आणी गवी॥ ४२॥
pisoḻe mhaṇatī āmuceṁ ghara | gāṁdhele mhaṇatī
āmuceṁ ghara |
soṭa mhaṇatī āmuceṁ ghara | āṇī goṁvī || 42 ||

Stinging insects say, “Our home”; the gadflies
say, “Our home” and the insects living in the
grain say, “It is our home along with the corn.”
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Bodavý hmyz praví: „Náš domov.“ Velké mou-
chy praví: „Náš domov“ a hmyz žijící v zrnu
praví: „Toto je náš domov spolu s kukuřicí.“

43. बत किडय्ाचंा जोजार। किती सागंावा विसत्ार।
समसत् मह्णती आमचु घर। निशच्यस॥ ४३॥
bahuta kiḍyāṁcā jojāra | kitī sāṁgāvā vistāra |
samasta mhaṇatī āmuceṁ ghara | niścayeṁsīṁ ||
43 ||

This ‘all’ has taken the burden of these tiny
insects upon itself (in this ‘all’ or knowledge
you feel, ‘I am in everywhere and everything is
mine’, but this ‘all’ takes individual body cons-
ciousness and then sees so ‘many’ different cre-
atures separate from itself and this brings so
much worry and strife). This expanded ‘many’
along with this ‘all’ should be forgotten, but
everyone says, “It is truly our home.”

Toto „vše“ na sebe vzalo břímě tohoto drob-
ného hmyzu (v tomto „vše“ neboli poznání cí-
tíš „jsem všude a všechno je moje“, ale toto
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„vše“ na sebe bere vědomí individuálního těla
a pak vidí tak „mnoho“ od sebe oddělených,
různých stvoření a způsobuje mu to mnoho obav
a svárů.) Tato široká „mnohost“ spolu s tímto
„vše“ by měla být zapomenuta, ale každý říká:
„Toto je vpravdě náš domov.“

44. पश ु मह्णती आमचु घर। दासी मह्णती आमचु घर।
घरीच मह्णती आमचु घर। निशच्यस॥ ४४॥
paśu mhaṇatī āmuceṁ ghara | dāsī mhaṇatī āmu-
ceṁ ghara |
gharīcīṁmhaṇatī āmuceṁ ghara | niścayeṁsīṁ ||
44 ||

The animals say, “Our home.” The servants say,
“Our home” and those who reside in the house
say, “It is truly our home.”

Zvířata praví: „Náš domov.“ Služebníci praví:
„Náš domov“ a ti, kdo přebývají v domě, praví:
„Toto je vpravdě náš domov.“

45. पाणे मह्णती आमचु घर। मितर् मह्णती आमचु घर।

329



Dašaka I – Chvály
[X\

गर्ामसत् मह्णती आमचु घर। निशच्यस॥ ४५॥
pāhuṇe mhaṇatī āmuceṁ ghara | mitra mhaṇatī
āmuceṁ ghara |
grāmasta mhaṇatī āmuceṁ ghara | niścayeṁsīṁ
|| 45 ||

Guests say, “Our home” and the friends say,
“Our home” and the neighbours say, “It is truly
our home.”

Hosté praví: „Náš domov“ a přátelé praví: „Náš
domov“ a sousedé praví: „Toto je vpravdě náš
domov.“

46. तशक्र मह्णती आमचु घर। राजकी मह्णती आमचु घर।
आगन् मह्णती आमचु घर। भसम् कं॥ ४६॥
taśkara mhaṇatī āmuceṁ ghara | rājakī mhaṇatī
āmuceṁ ghara |
āgna mhaṇatī āmuceṁ ghara | bhasma karūṁ ||
46 ||

Thieves say, “Our home” and the government
says, “Our home” and the fire says, “It is my
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home to turn to ashes.”

Zloději praví: „Náš domov“ a vláda praví „Náš
domov“ a požár praví: „Toto je můj domov,
který obrátím v popel.“

47. समसत् मह्णती घर माझ। ह मरूख्हि मह्णे माझ माझ।
सवेट जड जाल वोझ। टाकिला दशे॥ ४७॥
samasta mhaṇatī ghara mājheṁ | heṁ mūrkhahi
mhaṇe mājheṁ mājheṁ |
sevaṭa jaḍa jāleṁ vojheṁ | ṭākilā deśa || 47 ||

When everyone says, “It is my home” then that
thoughtless Self has become a fool and it even
says, ‘Mine, mine’ to this body. But in the end
this becomes a heavy burden and the Self aban-
dons that place.

Když každý říká „Toto je můj domov“, pak se
ono bez-myšlenkovité Já stává bláznem a rov-
něž o tomto těle říká „moje, moje“. Ale nakonec
se to stane těžkým břemenem a Já opustí ono
místo.
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48. अवघ घर भगंल। गावंाचंी पाढंरी पडिली।
मग त गहृ राहिल। आरणय्सव्ापद॥ ४८॥
avaghīṁ ghareṁ bhaṁgalīṁ | gāṁvāṁcī
pāṁḍharī paḍilī |
maga teṁ gṛhīṁ rāhilīṁ | āraṇyasvāpadeṁ || 48
||

If this house of the body is not used properly (ie.
if it is not used to gain understanding) then it
will become dilapidated and tumble down and
the village land all around it (ie. ‘all’) will be-
come empty and deserted. Then that Reality
will remain hidden within these ‘many’ houses
of the wild creatures and forest beasts (when
you take yourself to be this body then even this
knowledge of ‘I am’ cannot be gained and then
you see the ‘many’ different creatures and not
that Reality residing within them all).

Není-li tento dům těla užíván správně (tedy
není-li užíván k získání porozumění), pak
zchátrá, spadne a vesnická krajina kolem něj
(tedy „vše“) se stane prázdnou pouští. Pak
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ona Skutečnost zůstane skryta uvnitř těchto
„mnoha“ domů divokých stvůr a lesní zvěře
(považuješ-li se za toto tělo, pak nemůže být
získáno ani toto poznání „já jsem“ a pak vidíš
„mnoho“ různých stvoření a nikoli onu Skuteč-
nost, která v nich všech sídlí.)

49. किडा म ुगंी वाळवी मषूक। तय्ाचंच घर ह निशच्यातम्क।
ह पर्ाणी बापडु मरूख्। निघोन गले॥ ४९॥
kiḍāmuṁgī vāḻavīmūṣaka | tyāṁceṁca ghara heṁ
niścayātmaka |
heṁ prāṇī bāpuḍeṁ mūrkha | nighona geleṁ || 49
||

Then there are insects, ants, white ants and
rats (on account of body consciousness there is
objectification and ‘many’ forms and not your
own form everywhere). In truth, the home of
that purush is the thoughtless Reality, free of
all doubt, but when He takes the support of
the *prana then, it is a foolish and miserable
orphan and takes birth and dies (ie. the foo-
lish do not know their mother and father, pra-
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kruti/purush). *(maharaj – the whole world is
riding on the breath/prana)

Pak je tu hmyz, mravenci, bílí mravenci a krysy
(kvůli tělesnému vědomí je zde objektivizace
a „mnoho“ forem – a tvá skutečná forma ni-
kde.) Popravdě, domov onoho puruši je bez-
myšlenkovitá Skutečnost, prostá všech pochyb-
ností, ale když se spolčí s *pránou, pak je to
bláznivý a bídný sirotek a rodí se a umírá
(blouznivci neznají svou matku a svého otce,
prakruti a purušu). *(Maharádž řekl: Celý svět
jede na dechu/práně.)

50. ऐसी गहृाचंी सथ्िती। मिथय्ा आली आतम्पर्चीती।
जनम् द दिसाचंी वसत्ी। कोठ तरी करावी॥ ५०॥
aisī gṛhāṁcī sthitī | mithyā ālī ātmapracītī |
janma doṁ disāṁcī vastī | koṭheṁ tarī karāvī || 50
||

Such is the state of this house. It is a false ap-
pearance appearing within this ‘I am’ experi-
ence. Birth is but a stay of two days (always
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thinking of yesterday and tomorrow) and the-
refore in this ‘all’ one should stay.

V takovém stavu je tento dům. Je to klamný
jev, zjevující se uvnitř zkušenosti „já jsem“. Zro-
zení není nic než dvoudenní pobyt (vždycky
myslíš na včerejšek a zítřek), a proto by měl
člověk setrvávat v tomto „vše“.

51. दहे मह्णाव आपलु। तरी ह बताकंारण निरम्िल।
पर्ाणीयाचंय्ा माथां घर केल। वा मसत्क भिती॥ ५१॥
deha mhaṇāveṁ āpuleṁ | tarī heṁ bahutāṁkāra-
ṇeṁ nirmileṁ |
prāṇīyāṁcyā māthāṁ ghara keleṁ | vā mastakīṁ
bhakṣitī || 51 ||

If you call the body yours then, that thought-
less Self becomes a created thing on account of
this ‘all’ (that formless Self takes itself to be
an individual body within this ‘all’). And then
a head gets made for this ‘house of prana’ and
the lice dine on the skull (then you acquire a
body and one has to suffer from some of the
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‘many’ pains of being a body).

Když nazýváš tělo svým, pak se ono bezmyš-
lenkovité Já kvůli tomuto „vše“ stane stvořenou
věcí (ono beztvaré Já na sebe vezme podobu in-
dividuálního těla uvnitř tohoto „vše“). A pak se
hlava stane „domovem prány“ a vši hodují na
lebce (pak získáš tělo a musíš trpět některými
z „mnoha“ bolestí tělesného bytí).

52. रोममेळुी किडे भिती। खाडुंक जालय्ां किडे पडती।

पोटामधय् े जतं होती। पर्तय् पर्ाणियाचंय्ा॥ ५२॥
romemuḻī kiḍe bhakṣitī | khāṁḍuka jālyāṁ kiḍe pa-
ḍatī |
poṭāmadhye jaṁta hotī | pratyakṣa prāṇiyāṁcyā ||
52 ||

Then insects eat at the roots of the hair; boils
and tumours infect the body. Worms thrive in
the intestines and there are the many sensory
experiences of being in the prana.

Pak hmyz hoduje u kořínků vlasů; vředy a ná-
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dory infikují tělo. Červi se množí ve střevech
a je tu mnoho smyslových zkušeností pobytu
v práně.

53. कीड लाग े दातंासी। कीड लाग े डोळय्ासंी।
कीड लाग े करण्ासी। आणी गोमाशा भरती॥ ५३॥
kīḍa lāge dāṁtāsī | kīḍa lāge ḍoḻyāṁsī |
kīḍa lāge karṇāsī | āṇī gomāśā bharatī || 53 ||

Then teeth decay and fall out; eyes and vision
get worn out; ears ooze with pus and one be-
comes deaf and flies swarm all around (all this
must happen to the destructible body but you
who are bodiless and eternal, take that as your-
self and do not remain aloft).

Pak se kazí a vypadávají zuby; oči a zrak se
opotřebují; uši mokvají hnisem, člověk ohluchne
a mouchy se rojí kolem (toto všechno se musí
stát zničitelnému tělu, ale ty, jenž jsi netělesný
a věčný, se za to považuješ a nepřipomínáš si
to, co je nahoře).
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54. गोचिड अशदुध् सवेिती। चामवा मासंातं घसुती।
पिसोळे चाऊन पळती। अकसम्ात॥ ५४॥
gociḍa aśuddha sevitī | cāmavā māṁsāṁta ghusatī
|
pisoḻe cāūna paḻatī | akasmāta || 54 ||

Ticks suck the blood, lice pierce the flesh and
mosquitoes bite and fly away.

Klíšťata sají krev; vši provrtávají pokožku a ko-
máři štípnou a uletí.

55. भग गाधंल चाविती। गबी जळवा अशदुध् घतेी।
विंचू सरप् दशं करिती। कानट फुरस्॥ ५५॥
bhoṁgeṁ gāṁdheṁleṁ cāvitī | goṁbī jaḻavā
aśuddha ghetī |
viṁcū sarpa daṁśa karitī | kānaṭeṁ phursīṁ || 55
||

This body has to endure bites from horse-flies
and the leeches that stick to this ‘lump’ and
take its blood. Then scorpions, cobras and other
poisonous snakes bite (these are a metaphor for
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the desires for the sense objects; they are like
a poison and they are sure to kill you in the
end).

Toto tělo musí snášet kousance od koňských
mušek a pijavice, které se přisávají k tomuto
„chuchvalci“ a berou mu krev. Pak jej uštknou
štíři, kobry a jiní jedovatí hadi (jsou metaforou
žádostí po smyslových objektech; jsou jako jed
a je jisté, že tě nakonec zabijí).

56. जनम्नू दहे पाळिल। त अकसम्ात वय्ाघर् नले।
कां त लाडंगच भिल। बळातक्ार॥ ५६॥
janmūna deha pāḻileṁ | teṁ akasmāta vyāghreṁ
neleṁ |
kāṁ teṁ lāṁḍagīṁca bhakṣileṁ | baḻātkāreṁ || 56
||

When the body takes birth it is supported and
protected by this ‘all’ but then that Reality has
been taken away by the tiger of maya and then
the she-wolf of worries violently attacks and de-
vours it.
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Když se tělo narodí, je podpíráno a chráněno
tímto „vše“, ale poté byla ona Skutečnost une-
sena tygremmáji a tím pádem vlčice obav krutě
útočí a požírá jej.

57. मषूक मारज्र दशं करिती। सव्ान अशव् लोले तोडिती।
रीस मरक्ट मारिती। कासावीस कनी॥ ५७॥
mūṣakeṁ mārjareṁ daṁśa karitī | svāneṁ aśveṁ
lole toḍitī |
rīseṁ markaṭeṁ māritī | kāsāvīsa karūnī || 57 ||

Rats and wildcats bite; dogs and horses bite;
bears and monkeys attack and beat this body
violently.

Krysy a divoké kočky koušou; psy a koně kou-
šou; medvědi a opice útočí a krutě tlučou toto
tělo.

58. उषट्र डसोन इचलिती। हसथ्ी चिरडू्न टाकिती।
वषृभ टोचनू मारिती। अकसम्ात॥ ५८॥
uṣṭareṁ ḍasona icalitī | hasthī cirḍūna ṭākitī |
vṛṣabha ṭocūna māritī | akasmāta || 58 ||
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Camels bite and toss aside; elephants crush and
trample; suddenly a bull pierces it with its horns
and kills it.

Velbloudi koušou a odhazují; sloni drtí a rozdu-
pávají; v tom přijde býk, vrazí do něj svůj roh
a ono zemře.

59. तशक्र तडतडां तोडिती। भतू झडपोन मारिती।
असो या दहेाची सथ्िती। ऐसी अस॥े ५९॥
taśkara taḍataḍāṁ toḍitī | bhūteṁ jhaḍapona
māritī |
aso yā dehācī sthitī | aisī ase || 59 ||

A thief (ie. the mind) has come and he craves so
much; that One purush that has been possessed
by the great elements (ie. objectivity) then gets
beaten and killed. Such is the state of this ‘I
am’ when it becomes a body.

Přišel zloděj (tedy mysl) a žádá velmi mnoho;
onen Jediný puruša, který byl posednut veli-
kými elementy (tedy objektivitou) je následně
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zbit a zabit. Takový je stav tohoto „já jsem“,
když se stane tělem.

60. ऐस शरीर बताचं। मरूख् मह्णेआमचु।

परंत ु खाज जिवाचं। तापतर् बोलिल॥ ६०॥
aiseṁ śarīra bahutāṁceṁ | mūrkha mhaṇe āmu-
ceṁ |
paraṁtu khājeṁ jivāṁceṁ | tāpatraiṁ bolileṁ ||
60 ||

There is this body of the ‘all’ but the foolish say,
“Our bodies.” Then this sweet ‘speech’ has be-
come the three *torments of the jiva (this ‘spe-
ech’ becomes a body ego and suffers in many
ways). *(see 3.6, 7, 8)

Je tu toto tělo „vše“, ale bloudi říkají: „Naše
těla.“ Tím se tato sladká „řeč“ stala třemi
*strastmi džívy (tato „řeč“ se stala tělesným
egem a trpí rozličnými způsoby). *(srovnej verše
3.6, 7, 8)

61. दहे परमारथ् लाविल। तरीच याच सारथ्क जाल।
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नाह तरी ह वरेथ्ची गले। नाना आघात मतृय्पथं॥ ६१॥
deha paramārthīṁ lāvileṁ | tarīca yāceṁ sārthaka
jāleṁ |
nāhīṁ tarī heṁ verthacī geleṁ | nānā āghāteṁ
mṛtyapaṁtheṁ || 61 ||

But if this body is placed in contact with one
who is dedicated to paramarth then, this ‘spe-
ech’ will fulfil life’s purpose (“mine” will go off
and the Reality will remain). If not that Self
becomes an empty and useless thing and there
are the ‘many’ distresses and misfortunes on the
path of death.

Ale je-li toto tělo v kontaktu s tím, kdo je
nadšen pro paramárthu, pak tato „řeč“ naplní
smysl života („moje“ pomine a zůstane Skuteč-
nost). Pokud tomu tak není, pak se ono Já stane
prázdnou a neužitečnou věcí a je tu „mnoho“
zármutků a neštěstí na stezce smrti.

62. असो जे पर्पचंिक मरूख्। त े काय े जाणती परमारथ्सखु।
तय्ा मरूख्ाचं लण काहं यके। पढुे बोलिल अस॥े ६२॥
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aso je prapaṁcika mūrkha | te kāye jāṇatī para-
mārthasukha |
tyāmūrkhāṁceṁ lakṣaṇa kāṁhīṁ yeka | puḍhe bo-
lileṁ ase || 62 ||

So be it! When mula maya is a fool engrossed
in this mundane existence/prapanch then, how
can you know the happiness of paramarth? The-
refore when that One within this ‘all’ has the
attention of a fool then, ahead one should make
this ‘speech’.

Budiž! Když je múla-mája bláznem zaujatým
touto světskou existenci/prapanča, tak jak bys
pak mohl poznat štěstí paramárthy? Proto má-
li onen Jediný uvnitř tohoto „vše“ pozornost
blázna, pak by měl člověk ze všeho nejdřív do-
sáhnout této „řeči“.

इति शर्ीदासबोध े गुशिषय्सवंादे
नरदहेसत्वननिपणनाम समास दहावा॥ १०॥ १.१०
iti śrīdāsabodhe guruśiṣyasaṁvāde
naradehastavananirūpaṇanāma samāsa dahāvā ||
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10 || 1.10

Tímto končí 10. kapitola 1. dášaky knihy
Dásbódh s názvem „Chvála lidského těla“.

Překlad z angličtiny – Matěj Čihák 2017

345



Dašaka I – Chvály
[X\

346


	I Chvály
	1.1 Začátek knihy
	1.2 Chvála Pánu Ganéšovi
	1.3 Chvála bohyni Šáradě (Sarasvatí)
	1.4 Chvála Sadguruovi
	1.5 Chvála světců
	1.6 Chvála naslouchajícího (Toho, kdo opustil mnoho myšlenek)
	1.7 Chvála Pánu této básně já jsem
	1.8 Chvála „místa setkání“ s poznáním neboli „zde“
	1.9 Chvála Paramárthy (Nejvyššího Smyslu/Nejzazšího Dovršení)
	1.10 Chvála lidského těla


