Jiskra ´Jáství´
Rozhovory se Šrí Nisargadatta Maharadžem

Šrí Nisargadatta Maharadž
Překlad: Gabriela Adámková

Prozatím nad stavem přechodu z Absolutna do „Já jsem“ nehloubejte. Namísto toho se věnujte skutečnosti, že vaše vědomí je celým
vesmírem, a buďte zde.
Buďte obezřetní, když se vynoří takové prožitky, že vy získáváte
Tuto zkušenost – buďte si zde vědomi „Já jsem“ a všechny další
zkušenosti budou transcendovány. Následující stupeň přijde
jedině pokud přebýváte v „Já“. Když jste přesvědčeni, že „celkové
vědomí je mým Já“; když je toto přesvědčení zapuštěno, jedině
tehdy vyvstane možnost dalšího růstu.
Obracejte se k principu tohoto stavu dostatečně dlouhou dobu.
Veškerá velikost, významnost a velkolepost celého světa přebývá
v principu „Ty jsi“ a „Já jsem“. To je oporou a to samo je velikostí. Není
zde žádný jiný prostředek, žádná jiná cesta kromě bezpodmínečné
víry a přesvědčení v „Já“. Není zde žádná alternativa.
❖

Včera jsme hovořili o dvou koncích vonné tyčinky. Vrchní
zažehnutý konec je pln aktivity a spodní konec je nehybný a pozoruje. Činná část se nazývá mája a je tu kvůli mysli. Nečinná
část představuje „Jáství“ nebo-li princip Puruša, který jen pozoruje. Jedině tehdy, pokud se ztotožňujete s tím, co je nehybné,
principem Puruša, se můžete poté stát pozorovatelem „Jáství“
a všech jeho aktivit. Bez tohoto „Jáství“ Absolutno neví, že „je“.
Pozorování není záměrné. Pozorování se Absolutnu děje pouze
s příchodem „Jáství“. „Jáství“ je jako dalekohled; musí být dostupné, aby mohlo pozorování nastat.
Šrí Nisargadatta Maharadž
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Úvod 1
Maharadžovy instrukce k meditaci
Maharadžův rozhovor s Jean Marcem a Mahindrou Thakurem,
kamarádem Marka a překladatelem. Datum neuveden.
Maharadž Mahindrovi: Vysvětlím ti jednoduchou techniku, která se nazývá Džňána Jóga (realizace prostřednictvím meditace):
Každé ráno – v jakoukoliv dobu, která ti vyhovuje, bez ohledu na nějaké regule a zákonitosti – usedni v čerstvě vyvětrané
místnosti na 30 až 60 minut do prosté pozice (ásány). Měj napůl otevřené oči a soustřeď se na špičku nosu. Toto slouží pouze
k odtažení mysli od smyslových orgánů. Pak se snaž uvědomovat
si Pozorovatele. Nemusíš přemýšlet nad smyslovými orgány. Pouze nic nedělej – neměj žádné myšlenky. Jen si buď vědom toho,
kdo sedí v meditaci. Musíš se soustředit jen na něj. Buď si vědom
Toho, kdo je mimo tělo, bez těla (vidéha). Toto pomalu praktikuj
každý den a všechny tvé starosti budou vyřešeny. Pociťuj Božskou
skutečnost jako Čiré Vědomí (Čajtanja Brahman). Uvědomuj si
celistvost a plnost (Púrnam). Pokud se ti oči během meditace zavřou, nech je tak. Budeš si uvědomovat prostor. Všechny formy,
kterých si budeš uvnitř vědom, jsou modifikace (proměny) či tvary Toho, kdo sedí v meditaci. Nazývej ho Krišnou, Šivou nebo
nějakým jiným božím jménem. To vše je daršan Toho, kdo sedí
v meditaci. Pokračuj v této duchovní praxi (sádhaně). To (Absolutní Uvědomění Skutečnosti) ti zevnitř udělí své poselství, vedení
a spontánní vhled. Pamatuj si: „Nejsem tělo.“ Buď si vědom Pozorovatele. „Jsem mimo tělo.“
Maharadž Jeanu Marcovi: Pokud chceš, můžeš pokračovat ve
stejné praxi (sádhaně), jakou dostal Mahindra. Pociťuj, že jsi Čiré
Vědomí – Skutečnost (Čajtanja Brahman), to je jediné meditování, které musíš dělat.
Jean Marc: Je dobrou praxí jógické dýchání (kapalbhat)?
Maharadž: Nezahrávej si s praxí jógického dýchání bez pomocí
Mistra. Je to velmi nebezpečné… Snaž se být vědom Pozorovate4
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le. Mentálně pociťuj, že jsi mimo tělo. Tímto nabudeš více klidu.
Po minutě tuto praxi každý den prodlužuj. Stejně jako vyroste strom
a dává ovoce, tak se bude v tobě ukotvovat moudrost a vnitřní
vhled, víc a víc bude vzkvétat a vonět… Můžeš si plnit své povinnosti, tak jak jsou od tebe žádány a jak jsou nezbytné. „Všechny
zážitky přicházejí a odcházejí. Já sám nikam nepřicházím ani neodcházím.“ Pokud je pochopen tento stav, to je pravá moudrost, vše
ostatní je nevědomost. Jako duchovně hledající, plň si vždy všechny své světské povinnosti, které cítíš, že jsou správné a zanech ty,
co pokládáš za špatné. Neustále používej svůj selský rozum neboli
pocit intuitivního rozlišování. Pak nakonec pochopíš, nad stavy
a zkušenostmi, že jsi za nevědomostí i poznáním. Chop se toho, co
celou tu dobu hledáš. Přijmi to! Přijmi to! Přestaň kdekoliv cokoliv hledat a buď klidný. Buď v tichosti. Vyslechl sis to, nyní usedni (navenek i vnitřně). Nemysli a nestrachuj se, ale buď bdělý.
S plnou pozorností si uvědomuj, co jsi. A buď tím naprosto.
Jean Marc: Maharadži, velmi mně zajímají mantry. Zvuk a vibrace se zdají být na mé cestě něčím důležitým, ale má mysl nedokáže přijmout to, co se zdá být podmíněností a pověrou (kolem
praxe recitování mantry).
Maharadž: Záleží na tvém vlastním výběru. Mantra je nezbytná,
pokud ji dokážeš vnímat, a pokud ne, tak nikoliv. Chceš, abych ti
dal mantru?
Jean Marc: Ne, pokud to není nutné. Je to nutné?
Maharadž: Ano, je to pro Jeana Marca dobré a tobě ji dám též,
Mahindro. Jsem moc rád, že sem Jean Marc přišel. Řekni mu, že
mu mantru třikrát zopakuji a on nemusí dělat nic, jen poslouchat
a mentálně ji vnímat. Nemusí zaměstnávat rty, jazyk či hrtan
a nesmí ji nikomu říct. Mantra by neměla být nikomu prozrazena. Může ji nahlas opakovat pokud je potřeba, jako např. Hari
Óm nebo jakoukoliv jinou mantru, ale ať neříká, že je to jeho
mantra. Toto ho obdaří Milostí. Mantra je božský elixír nebo-li
božské víno. Její opojení je vše prostupující. Je to opojení božského „Já“ (Átman). Následně vás pohrouží do „Já“ (samádhi)
a dokonce hned zpočátku obdržíte jejím opakováním božský
klid. ◙
Jiskra ´Jáství´
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Úvod 2
Poznejte přechod z Nirguny do guny
Toto poznání „Já jsem“ se objevilo ze stavu Nirguna. Vyvstalo
z Nirguny a opět s ní splyne.
Když je tu tělo, je tu poznání „Já jsem“. Před tím jste bezpochyby existovali, ale nevěděli jste o tom. Neexistovali jste vědomě,
protože zde nebylo poznání „Já jsem“. Jak dlouho jste existovali
bez poznání „Já jsem“, na to se musíte dotazovat. Jaká byla a jak
dlouho trvala vaše existence v tomto stavu Nirguna, to se ptejte.
Jste věční. Existovali jste bez poznání „Já jsem“. Nyní víte, že
jste. Toto poznání „Já jsem“ setrvá určitou dobu.
Existence je tu neustále. Ale její uvědomění má svůj začátek
a konec. Začali jsme si uvědomovat, že jsme. Držte se pevně
tohoto poznání „Já jsem“. Ponechte „Já jsem“ čiré. Nemíchejte
s ním žádné koncepty a setrvávejte jen jako „Já jsem“. To se nazývá džňána – džňána jóga.
Poznání „Já jsem“ je Bohem. Pokud setrváte v tomto stavu, zajisté
vám odhalí všechna tajemství.
Stav Nirguny je věčný. Nejsou v něm přítomny žádné atributy. Otázka času a atributů nastane jedině s příchodem poznání
„Já jsem“. ◙
Šrí Nisargadatta Maharadž
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Šrí Nisargadatta Maharadž ve svém bytě, Khetwadi 10, Bombaj

CCMusíte prohlásit,
že nejste lidská bytost
Maharadž: Meditace zaměřená na dech je známa jako pránajáma. Praktikování pránajámy vám dodá klid. Nicméně Pozorovatel
není životním dechem (pránou), ale tím, kdo nezúčastněně pozoruje. Odnikud nepřichází. Je zde neustále. Není světlý ani tmavý,
čtvercový či kruhový nebo jakéhokoliv jiného tvaru. Toho, kdo
pozoruje, můžete nazývat Krišna, Kristus nebo Ráma. Je čirou láskou. Tento Svědek je důkazem každého o svém Bytí; to je „vědění“. Co je to tento životní dech? Jakmile je s vámi v těle, nazývá se
pránou. Meditujete-li na dech, když je uvolněn (výdech), splyne
se vzduchem a sjednotí se s vesmírem. Pro tento druh uctívání nepotřebujete žádné jiné věci, jako jsou jídlo (prasád) či květiny.
Když kontrolujete dech prostřednictvím pránajámy, stavu blaženosti (samádhí) může být dosaženo, jakmile zde není mysl
a tudíž žádná touha. Nicméně tento stav klidu a blaženosti může
trvat jen tak dlouho, dokud pokračujete v kontrole svého dechu.
Brzy poté sestoupíte opět do hrubého stavu. Dech splyne s vesmírem, jen když je tato radost za smysly. Je čirý jako prostor a jako
prostor je nekonečný. Ale kdo mu dává světlo? Tato láska, toto
poznání, jež mu dává světlo, je poznání „Já jsem“. Soustřeďte se
na své „Bytí“, dokud se v něm neukotvíte. Jedině pak jej budete
schopen transcendovat. Nyní je vaše pozornost zaměřena pouze
na vzduch nebo dech. Buďte tímto „Bytím“, ačkoli to také není
finálním krokem.
Tazatel: Jste-li si vědom Svědka, nezáleží na tom, o jakou zkušenost jde; je to tak?
8
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Maharadž: Kdo je Svědkem této radosti? Kdo si je vědom této
radosti? Buďte „Já jsem“. Jakmile víte, kdo jste, zůstaňte stabilizován v zkušenosti „Já“. Buďte jako Ardžuna – Uvědomění jeho
„Bytí“ u něj přetrvávalo neustále, dokonce i když šel do děsivé
války. Protože byl sjednocen s Krišnou, mohl jít do boje, chápajíc,
že zde není nikdo, kdo zabíjí a nikdo, kdo je zabit.
Tazatel: Během mé duchovní praxe jako např. posvátných
rituálů nebo kontroly dechu, dochází k mnoha složitým situacím.
Co mám dělat?
Maharadž: Nedělejte nic. Nejdříve musíte prohlásit či odpřísáhnout, že nejste člověk.
Tazatel: Jak to mohu říci?
Maharadž: Proč ne? Můžete složit přísahu, že nejste lidská bytost. Poznání, které je před myšlenkou – „Já jsem“ – je zahaleno lidským tělem, které je vybaveno životním dechem a poznáním „Já“ (prána a džňána). To znamená, že vy jste pouze překryt
lidským tělem. Jakmile dosáhnete pomocí vaší pozornosti stavu
„Já jsem“, budete si vědom jen Toho, a nebudete již více ovlivněn
všemi těmito tendencemi (vásanami). Transcendujete je. Ponechte
otázky vycházet z toho, co jste si právě vyslechl, a nikoli z knih či
písem, které jste četl dříve.
Tazatel: Chci jen objasnění poznání „Já jsem“.
Maharadž: S „Já“, poznáním „já jsem“, musíte být zajedno. Pokud řeknete „poznání“, je to prostě stejné jako informace. Je-li
to možné, odhoďte slova „Já jsem“. Dokonce i beze slov víte, že
„jste“. Neříkejte a ani nepřemýšlejte nad tím, že „jste“. Jen si buďte vědom Přítomnosti, aniž byste o ní přemýšlel.
Tazatel: Jak víte, že jste dosáhl stavu pozorování?
Jiskra ´Jáství´
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Maharadž: Kdo říká, že je naživu? Zjistěte, kdo je Svědek, který
ví, že je naživu? Toto je Uvědomění si existence, „Já jsem“, před
myšlenkou. Kdo říká, „jsem naživu“, „nejsem na živu“, co to je?
„Já jsem“ není nic, co by se dalo vyjádřit slovy; je to poznání,
Uvědomění před myšlenkou. Musíte tím pouze „Být“.
Tazatel: Někdy je ve mně nepřetržitý pocit – nikoli myšlenky –,
který cítím, že je „mnou“.
Maharadž: Všechna náboženství světa jsou založena na pocitu
a tradici. Můžete opakovat svou mantru, jakým způsobem je vám
libo. Nezpůsobí to žádný rozdíl, protože jak jsem vám již řekl, to,
co je nejdůležitější, je stabilizování se v Uvědomění „Já jsem“.
Později transcendujete také toto „Jáství“. To, co nyní říkám, je nahráváno na kazetu, ale budu ve skutečnosti mluvit já, když pásku
přetočíte dozadu? Ne, je to jen chemická látka, která byla vytvořena lidským tvorem.
Podobně, na zdi je fotka mého Gurua. Je to skutečný Guru? Ne.
Člověk udělá obrázek z chemické látky. Stejně tak lidská bytost
vytvořená Bohem je také pouze
chemická látka, a toho byste si
měl být vědom. Podobně jako je
bouřka výtvorem přírody, stejně tak bylo vytvořeno toto „Já
jsem“, tato chemická látka.
Zapomeňte na to, co jsem vám
řekl, protože to je také mechanickou věcí, chemickou látkou.
Jen si buďte Vědom, a pak nebude záležet na tom, jestli umřete
(třeba) stokrát. ◙
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CCVy jste vytvořili
svůj svět
Maharadž: Slova jsou velmi mocná. Je-li někomu řečeno, že za
tři dni umře, je ochoten tomu uvěřit a bude se strachovat. Jste
dotčen slovy, která jsou nyní vyřčena směrem k vám? Slova vás
mohou ovlivnit a poté zmizet.
Tazatel: Světec není znepokojen tím, zda jeho tělo umře či
nikoli.
Maharadž: Správně, ale toto jsou pouhá přirovnání.
Tazatel: Pověděl jste nám o „Já“. Já chci vědět, kdo vytvořil „Já
jsem“.
Maharadž: Dítě ví, kdo ho stvořil. Rodiče jsou tvůrci dítěte.
Tazatel: Ale dítě nezná zrození rodičů.
Maharadž: Toto vše jsou koncepty. Dítěti byla dána představa,
kdo jsou jeho rodiče, ale je to pouhý koncept. Podobně i „Já jsem“
je jen koncept. Dítě rovněž obdrželo představu, že „ono je“. Nejdříve musíte prozkoumat „Kdo je“ a jaké toto „Jáství“ je.
Tazatel: Hovořil jste o „Já jsem“. Vytváříte poznání, že toto „Já
jsem“ musí mít podporu.
Maharadž: Chcete vědět, co je podporou tohoto „Já jsem“? Mí
rodiče mě podpořili! Kdy se tito dva lidé, manžel a manželka,
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stanou rodiči? Tehdy, když se narodí dítě; není tomu tak? Kde
jsou rodiče před narozením dítěte? A co je tím dítětem? Dítě je
zdrojem rodičů. Dítě je též otcem rodičů. Kvůli dítěti jsou rodiče.
Toto znázorňuje, jak jsou naše ega naprosto bezcenná. Jaké je užití
tohoto Bytí, když je to právě ono, které stanovilo celou tuto hru?
Uvědomění je Vědomí, ale kdo je svědkem Vědomí? Ego je jako
dítě neplodné ženy.
Já jsem zcela nevzdělaný, přesto mne navštěvují lidé z celého
světa. Kvůli čemu? Je to proto, že jsem se stal nulou, Ničím. Toto
poznání přišlo spontánně. Z ničeho „je“ něco, a v tomto „Jsoucnu“ nebo-li Bytí je nespočet vesmírů. Ale dokonce i toto Bytí je
zrušitelné.
Tazatel: Říkáte, že vaše Vědomí vytvořilo tento svět. Znamená to,
že Vědomí druhých lidí bude vytvářet různé světy?
Maharadž: Ano, každá osoba vytváří svůj vlastní svět či odlišný
koncept světa. Ve vašem snovém světě je mnoho lidí. Chápou lidé
z vašeho snového světa, že jejich svět je zrozen z vašeho Vědomí? Tak jaký druh velikého Boha může vzejít z vašeho Vědomí?
Přesto se lidé k tomuto Vědomí modlí. Nediskutujte o tom, co
jsem vám zde řekl s kde kým a nevystavujte to na obdiv, jinak budete pod nátlakem biti! Toto poznání nebo-li pochopení je pouze
k tomu, aby bylo pochopeno či pozorováno. Existuje dvojverší
od Světce Tukarama: „Na počátku je pouze jedno semínko, které
vyklíčí a vyroste v mladý stromek, a posléze doroste do velkého
stromu. Tento strom vytvoří mnoho semínek, které postupně dají
život nesčetnému množství stromů.“
Tazatel: Mé „Já“ vytvořilo můj svět, a když mluvím s jinými lidmi, povídám jim o mém světě.
Maharadž: Ano, ale ví ten někdo druhý, že mu povídáte o „vašem“ vesmíru (světě)?
12
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Tazatel: To nevím.
Maharadž: Vezměte si příklad plodu. Plod dozraje, poté spadne
a vyroste z něj nový strom, který urodí mnoho plodů. Tato semínka vytvoří obrovskou džungli. To vše je stvořeno z jediného
semínka.
Tazatel: Všichni měli jeden původ.
Maharadž: Toto vše je snový svět, jehož Zdrojem jste Vy. Jestliže
Vy neexistujete, projev světa zde pro vás nebude. Chápete to, že Vy
jste vytvořil svůj svět?
Tazatel: Pokusím se to pochopit.
Maharadž: Otázka úsilí je zde vyloučena. Musí to být pochopeno
spontánně.
Tazatel: Jaká je role, kterou bych měl v tomto světě sehrát?
Maharadž: Uprostřed milionů lidí se dotazujete po své účasti
v tomto světě. Jaké je procento vašeho přispění? Podle vás můžete
být velkým, ale v tomto davu nejste nikým.
Tazatel: Jaký je můj podíl v tomto všem?
Maharadž: Jděte do Goenkova ašrámu (učitel vipasány) a trochu
více meditujte, pak možná pochopíte. Já vám říkám pouze můj
příběh, ne příběh Brahmy. Brahma znamená iluze. Když běží zvěř
za fatamorgánou vody způsobenou sálajícím sluncem, je to iluze;
voda zde ve skutečnosti není. Podobně vy běžíte za iluzí myslíc, že z toho pro vás vzejde něco dobrého a že budete požehnán.
Ale to není pravda. Toto tělo je vytvořeno z potravy (anamaya)
a je pomíjivé. Kdyby zde nebylo potravinové tělo, nebyl by tu
ani svět. Jakmile opustí vitální dech tělo, toto „Jáství“ přestane
Jiskra ´Jáství´
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existovat, „Jáství“ nebude vědět, že „bylo“. „Jáství“ není věčné
a na své spolčení s tělem zapomene. Tak jako je pomíjivá potrava, tělo, jež je vytvořeno z potravinových živin, je také pomíjivé
a není věčné.
Pokud máte otázku, zeptejte se toho, kdo chce vědět. Držte
se tazatele – to je vaše vlastní Bytí nebo-li „Jáství“. Jakmile to
uděláte, budou k vám lidé přicházet, nazývat vás Mahátmou, nebo
Anandamájou. Budete si po této promluvě pamatovat jasně alespoň jednu větu? Když máte hlad a najíte se, je to první nebo poslední sousto, které vás uspokojí (nasytí)? Chci, abyste si na to
odpověděl. Toto je esence celého poznání. ◙
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CCNevědomost
je rodičem poznání
Maharadž: Když odcházel můj Guru do stavu blaženosti, řekl
mi: „Měj víru ve mne a má slova. Vše, co ti říkám, je Pravda. Ty
jsi nejvyšší Pravda. Měj v to neochvějnou víru a chovej se podle
toho.“
Existoval světec, který byl velmi temperamentní, hodně rychle
se rozrušil. Měl ve zvyku nadávat s takovou intenzitou a zápalem,
že vše, co řekl, převzalo konkrétní tvar a stalo se. Můj Guru mi
řekl, „Božské Paramátmam je to, co jsi.“ Slyšel jsem to během
satsangu (sat – skutečné či moudré, sang – spojení) mého Gurua
a přijal jsem to. Nechtěl jsem nic získat, prostě jsem to přijal. Nikdy jsem nevěděl, že „Já“ existovalo, a náhle jsem si byl vědom,
že „Já jsem“ touto Absolutní Pravdou. Měl jsem naprostou víru
ve slova mého Gurua a poté se vše odehrálo spontánně. Byla to
kontinuální transformace a já byl ohromen z toho, co se ve mě
dělo. To značí o síle slov mého Gurua. Slova Gurua jsou samotnou
Pravdou.
Tazatel: Opakoval jste si neustále slova, která vám Guru sdělil?
Maharadž: Neustále jsem naslouchal této božské (mantře), která
ve mně nepřetržitě proudila.
Tazatel: Existuje pro tuto džapu (mantru) nějaká příčina?
Maharadž: Primární příčina je poznání, které máte o „Já jsem“.
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Tazatel: Co míníte „poznáním“?
Maharadž: Toto poznání „Já jsem“ se objevilo spontánně. Je tu
ještě před zformováním pěti elementů. Absolutno (Paramátma
Parméšwar) si není ničeho vědomo. Stav Uvědomění přišel později spolu s poznáním „Já jsem“. Člověk se může před usnutím
cítit zcela v pořádku, ale jakmile se ráno probudí, z ničeho nic
ucítí nevolnost a skácí se zpět na postel. Zjistí, že celé jeho tělo
je nateklé, ale nezná příčinu nemoci. Pozná ji až poté, co jsou
udělány všechny testy. Podobně Absolutno nemělo žádné poznání
o tom, že „bylo“ (nebo že „je“). Jen když se spontánně objeví
poznání „Já jsem“, může být řečeno, že Absolutno „bylo“ nebo
„je“. Uvědomění vystane jedině tehdy, když vznikne vědomí těla
a mysli pomocí síly pěti elementů. Můj Guru mi řekl, že tento
samotný princip, který neví, že „je“, je mým „Já“. Toto bylo to, co
mi sdělil. Já k vám promlouvám z této pozice.
Jako mladý jsem rozjímal o různých věcech. Něž jsem se setkal
se svým Guruem, myslel jsem si, že něco takového jako duchovno
neexistuje. Učinil jsem přísahu, že se nikdy žádnému člověku neoddám a nepřijmu mantru.
Jednoho dne mi kamarád řekl, že Bombaj navštíví velký světec a požádal mne, abych ho za ním doprovázel. Nechtěl jsem jít, ale kamarád mne neustále přesvědčoval, tak
jsem šel. Po cestě pro něj koupil věnec a nějaké cukroví a mně
navrhl, abych se na to setkání pěkně oblékl. Když jsem se
s Guruem setkal, ten mne požádal, abych zavřel oči a udělil mi mantru. Po nějaké době mi řekl, ať oči otevřu. Bylo to, jako kdybych
explodoval. Od této chvíle jsem se stal úplně jiným člověkem.
V roce 1932 jsem si koupil na doporučení svého kamaráda dvě
knihy pojednávající o filosofii. Snažil jsem se je v tu dobu číst,
ale vůbec jsem jim nerozuměl, a tak jsem je odhodil stranou. Můj
Guru mne zasvětil v roce 1934. Během dvou měsíců po zasvěcení
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mě vzal kamarád do své vesnice a navrhl mi, abych promluvil
o těch dvou filosofických knihách. Spontánně jsem o nich podal
výklad. Na tomto stupni byly pro mne informace z těchto knih
úplnou mateřskou školkou.
Tazatel: Jak jste tuto schopnost získal?
Maharadž: Tato otázka je něco podobného, jako kdybyste se mě
zeptal, jak jsem bez svého vědomí získal tuto lidskou formu! Prostě se to stalo. Nijak jsem se o to nepřičinil. Lidé mě mohli chválit
nebo kritizovat, přednášel jsem, aniž bych si to uvědomoval, bez
úsilí a přirozeně. Nikdy jsem nestudoval písma, přesto ke mně
poznání přišlo. Říká se, že vesmír prošel mnoha zániky, ale jak je
možné, že jsem tím zcela nedotčen? Ve skutečnosti jsem tu vždy
„byl“, to jen tato současná forma (tělo) zde možná nebyla. Dokonce ani zánik vesmíru se „Já“ nijak nedotýká.
Toto tělo má tvar, ale „Já“ jako Vědomí, žádný tvar nemám.
Zvyknete-li si mít něco u sebe, tak to k vám přilne a vy se s tím
sjednotíte. Pijete-li určitý druh jedu, dávku po dávce, stanete se
vůči němu imunní. Pak vám nebude moci ublížit ani had. Podobně, rčení „Já jsem Brahman“ vás promění v Brahman, až na vás
nebude mít dopad dokonce ani zrození či smrt. Snažte se všechno pochopit z tohoto úhlu pohledu. Jestliže si zvyknete přemýšlet
tímto způsobem, stane se to vaší součástí.
Vy, lidé, nemáte pevnou víru v nic ani nikoho. Popocházíte
z jednoho místa na druhé, od jednoho Gurua ke druhému. Z tohoto
přecházení od Gurua ke Guruovi a přijímáním názorů každého
z nich nic nezískáváte. Snahou naučit se příliš mnoho od příliš
mnoha zůstáváte nulou a stojíte na místě. Neříkám vám, abyste
činili pokání nebo měli drsnou duchovní praxi (sádhanu). Nanejvýš vám mohu říci, abyste opakovali boží jméno (Brahma džapu).
Zaměstnávejte svůj dech opakováním džapy (mantry). Přidělte
tuto práci – opakování Božího jména – svému dechu a pak stůjJiskra ´Jáství´
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te opodál a pozorujte. Stejně jako přidělíte práci svému kuchaři
a pak ho sledujete, jak vaří, udržujte dech neustále zaměstnaný
opakováním božího jména (džapy, mantry). Postupně uslyšíte
mantru znít ve všech částech svého těla.
Měli byste mít intenzivní touhu po poznání Pravdy. Jedině pak
budou výsledky okamžité. Účinek mantry bude závislý na síle
vašeho přesvědčení a šíři vaší víry. Než můj Guru obdržel toto
poznání, prováděl mnoho pokání a dlouhou duchovní praxi. Ale
mně toto poznání předal, aniž bych podobné pokání praktikoval.
Já nejsem závislý na světě nebo na tomto vesmíru; svět a vesmír
závisejí na Mně.
Za koho mně považujete? Jakou totožnost mi přidělujete a jak
mně hodnotíte? S jakou totožností pojíte sami sebe? Užíváte si
myšlenku, že budete mít různá zrození. Já takovýmto povídačkám
nevěřím. Vím, že jsem nikdy nebyl. Toto „Jáství“ zde pro mne
nikdy neexistovalo. Jsem nezrozeným stavem.
Tazatel: Naslouchám vám velmi důkladně. Prohloubí tato intenzita mé pochopení?
Maharadž: Vy již přirozený (spontánní) jste, tak proč hovořit
o něčem, co vůbec neexistuje? Je to vše iluze. Kdykoliv mně
navštíví významní učenci nebo „světci“, nijak se na promluvy
s nimi nepřipravuji. Řeknu cokoliv, co mne napadne. Konec konců vím, že i tato slova jsou jako děti neplodné ženy!
Tazatel: Prokazujeme kladením otázek, abychom oživili diskusi,
naši nevědomost?
Maharadž: Co je to poznání? Poznání se zrodí jen díky nevědomosti a nevědomost je rodičem poznání. ◙
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CC Vše je spontánní
Tazatel: Co je míněno „Já jsem“, základní iluzí?
Maharadž: Znamená „čiré“, přestože mu musíte zajistit potravu.
Jogín studoval umění oživovat věci po jejich smrti. Jednoho dne
spatřil v lese kost a rozhodl se na ni uplatnit svou dovednost, aby
poznal, jak efektivní bylo jeho studium. Opakoval mantru a najednou se objevil lev. Jenže jogín pro lva nepřipravil potravu, a tak
jakmile dostal lev hlad, jogína sežral. Ponaučení z této příhody je
takové, že před tím, než něco vytvoříte, musíte nejprve vytvořit
potravu. „Já jsem“ je živeno potravinovým tělem. Je to naše tělo,
které je potravou pro „Já jsem“. Každý tvor závisí na své potravě
a „Já jsem“ závisí na našem těle. Budete si to pamatovat?
Pokud recitujete mantru vztahující se ke konkrétnímu bohu,
tato konkrétní kvalita ve Vědomí je vytvořena uvnitř vás. Ráma,
Krišna, Brahma, Šiva jsou jen inkarnace vašeho Vědomí. Totéž
Vědomí, že „Vy jste“, je také tím, co „jsou“ tito bozi, kteří byli
s různými jmény vytvořeni z vašeho Vědomí.
Tazatel: V ašrámu se nachází socha Nityanandy. Muktananda
říká, že Nityananda je pořád naživu, a tak s ním komunikuje.
Co na to říkáte?
Maharadž: Také zde mám mnoho obrázků svého Gurua. Protože
můj Guru „je“, vím, že „Já jsem“. Vy se domníváte, že váš Guru
Nityananda je tělo a mysl, a to je chyba. Já nevidím svého Gurua
tímto způsobem. Je sjednocený s Vědomím a já jej vidím jako To.
Dokud je tu tělo, je zde Vědomí a paměť. Jakmile tělo odejde,
Vědomí si není ničeho vědomo. Jestliže je tu olej, oheň hoří využitím oleje, ale jakmile je plamen pryč, není už pro olej žádné
Jiskra ´Jáství´
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využití. Vše, co je spáleno, je spáleno, a vše, co zůstává, zůstává.
Když se narodí dítě, postupně roste. I kdyby žilo 100 let, „Já jsem“
je zde během celého jeho (jejího) života. Ale jakmile tělo odejde,
„Já jsem“ zmizí. To se nazývá smrt.
Rád bych znal váš názor na to, co jsem vám řekl. Měl bych vám
říkat toto vše anebo bych měl být tiše? Ráno přišel nějaký člověk, který neustále citoval svého Gurua, tak jsem ho poslal zpět
za svým Guruem. Pozorným nasloucháním toho, co říkám, by
lidé mohli přijít o všechny naděje a tužby. Jelikož chtějí podnikat
kroky ve světě, měla by tu pro ně být naděje. Pokud zjistí, že na
tomto místě nic nezískávají, měli by odejít. Proč bych měl mluvit
k těm, kteří si chtějí užívat a něčeho dosahovat? Nityananda stěží
kdy promluvil, ale jeho žák Muktananda mluví nepřetržitě a vytvořil impérium. Chinmayananda dělal tutéž věc, i když nyní říká,
že chce přestat mluvit a odejít do Himalájí. Veškerý můj výklad
povede lidi jen do stavu nečinnosti, proto, proč bych měl mluvit?
Tak jako tak, vše, co jste si zde vyslechli, nemůže být vymazáno
a bude mít svůj dopad.
Tazatel: Chci rozvinout své spočívání v „Já jsem“.
Maharadž: Měl jste nějaké Vědomí, když jste neměl své tělo?
Můžete mít víry kolik jen chcete, ale i ta odejde. Jakmile tu nebude tělo, nebude tu ani Vědomí. Kde jste bez svého Vědomí?
Není tu pro vás nic k dělání. Vše prostě vznikne a děje se. Proč
jste znepokojován tím, co dělat? Světem se zabýváte jedině poté,
co máte Vědomí, když je zde „Jáství“. Jakmile odejde, vše končí.
Vše to je spontánní.
Každý národ měl v různých dobách rozdílné vladaře, kteří jsou
nyní mrtví a zapomenutí. Vracejí se zpět a vyptávají se na to, jak
se vládne nyní? Přichází zpět Kristus a ptá se, proč jezdíte do Indie naslouchat všem těmto nesmyslům? Domníváním se, že jste
na jedné straně, vztahujete hole na jiné víry a proléváte krev ve
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jménu náboženství. Naše Hinduistická božstva jsou považována
za velmi mocná, ale udělala snad něco, když vládu nad Indií převzali Muslimové a Křesťané? Všichni jsme měli rodiče. Jakmile
zemřeli, kde jsou? Vy prostě řeknete, že se vrátili domů k Bohu,
ale jsou tu nyní? Přicházejí a zasahují snad do našich každodenních životů? Pokračujeme v hledání Gurua, aby nás vedl. Co řekl
Ramakrišna Vivékanandovi? „Vezmi si zralé mango a vychutnej si
ho. Neptej se neustále, odkud to mango pochází, atd.“
Obavy ze smrti se mě vůbec nedotýkají. Proč se trápíte reinkarnací? Prostě zakuste vše, co se vám nyní děje. Byl jsem dotázán,
proč jsem dříve nějakým lidem říkal, že než dojde k realizaci, je
zapotřebí mnoho zrození. Takovéto historky musím říkat nevědomcům. Když někdo popisuje vzpomínky z minulého života,
ptám se ho, zda-li si pamatuje, kdo byli jeho rodiče – zvířata nebo
lidské bytosti? Povídáte pouze o svém snu. V současné době dokážete říci, kdo jsou vaši rodiče, ale víte, kým byli ve vašem minulém životě? Jestliže si nejste schopni pamatovat vše, tak jen prostě
řekněte, že to je vše pryč, že to skončilo. Je to jen sen; zapomeňte
na něj.
To, jak ostatní říkají, že zrození je určeno myšlenkami, které
máte v době smrti, jsou jen povídačky. To, co vám říkám o splynutí „Já jsem“ se Zdrojem, je skutečný stav věci. Svět existuje miliony let. Mužský a ženský princip, Puruša a Prakriti, stvořily velké
množství rodů. Z jakého původu jste přišel do současné formy?
Vzešel jste z otce vašeho otce anebo matky vaší matky? Které je
toto zrození od doby, kdy byl vůbec vytvořen první pár? Můžete
se vrátit zpět a zjistit to? Nač nosit toto napětí s sebou, když si
úpřímně nic z toho nepamatujete, nic z toho nevíte? Nestarejte se
o to.
Když pokročíte a stabilizujete se v Bytí, pochopíte, že jste za
stavy snění a bdění, protože ty pouze přísluší vašemu „Jáství“. Jen
díky „Jáství“ jsme schopni pozorovat. Když tu „Jáství“ není, není
Jiskra ´Jáství´
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zde ani nástroj potřebný k pozorování. Jakmile je tu Seberealizace, celá hádanka je vyřešena.
Během života dělejte to, co musí být uděláno. Jakkoliv pobíháte,
bez Boží vůle zde není nic. Ať už je to váš sen či vaše vize, vše, co
vidíte, není nic než Boží zdánlivý projev. Je to Zdroj či Vědomí,
které se jeví v tolika formách. Vše je konceptuální. ◙
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CCDostaňte se hluboko
za myšlenky
Maharadž: Mezitím, co se poznání usadí, budete ve stavu podobnému spánku, nebude zde dokonce ani pozorování. Budete cítit,
jakoby jste spal, ale spánek to není. Nazývá se to Unmani, což
znamená „za myslí“. Jogíni a Světci jsou ve stavu za myslí. Je
to stav, který mysl transcenduje. Když mluvím, hovořím ze stavu
Unmani – z Prázdnoty. Je to klidný a uvolněný stav.
Tazatel: Je to stav hlubokého spánku?
Maharadž: Třebaže se zdá spánku podobný, není to spánek, protože hluboko uvnitř je zde Uvědomění neboli Vědomí. Tuto zkušenost nebudete mít, dokud nejste stabilizován v klidu a tichosti.
Tazatel: Když čtu, někdy je zde identita a já spatřuji sebe sama,
jak čtu. Liší se tento stav od stavu, o němž hovoříte?
Maharadž: Během snění pozorujete sen, není to tak? V tu chvíli
je před vámi celý snový svět. Vy zároveň pozorujete, co se ve snu
děje, ale též v něm působíte jako jedna z postav, jeden z herců.
Kdežto ve stavu Unmani jste čistě Svědek. Nekonáte, prostě jste
pouze Svědek, zatímco ve stavu snění se také účastníte děje ve
snu.
Někteří Guruové dávají žákům disciplíny, které pouze zaměstnávají mentální aspekt a činnost. Nechávají své žáky, na základě
konceptů, které na ně uvalili, vtáhnout do hry mysli. Konkretizují
své preferované koncepty do formy činností pro své žáky. Ponech-
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te to vše stranou – otázka úsilí je zde vyloučena, stejně jako otázka vyzvedávání někoho na vyšší úroveň. Kam odejde tato jiskra
plamene? Kam odejde můj životní dech neboli prána? Otázka odcházení někam je bezpředmětná. Vy si jen musíte být vědomi sebe
jako Svědka a splynete s pěti elementy.
Jestliže se ztotožňujete s tělem a myslí, budete muset při čelení
jejich účinkům podstupovat všechno jejich utrpení a bídu. Ztotožňujete-li se s tělem, budete s ním trpět. Jakmile je plavec chycen
ve víru, musí plavat směrem dolů hluboko pod vír a před vynořením se nad hladinu pak proplavat podél dna až mimo dosah víru.
Pokud plavec zápasí, brzy se vyčerpá a nakonec se utopí.
Podobně je to s vírem těla a mysli. Ještě předtím, než zpanikaříte,
ponořte se „dovnitř“ – nenechte se zaplést s tělem a myslí. Dostaňte se hluboko za myšlenky a dojděte do bezmyšlenkovitého stavu.
Žádám vás, abyste mi kladl otázky, protože chci poznat hloubku
vašeho pochopení. Otázky náleží mysli, ale Vy nejste mysl.
Nejdříve tu byla touha „Být“. Z tohoto „Já jsem“ vzešel nejprve
vzduch a nakonec země. Pak ze země vzešla vegetace a mnoho
forem života, z nichž každá má toto „Jáství“.
Následkem pěti elementů máte tělo a v tomto těle je „Jáství“. To,
co nazýváte smrtí, je to, když se životní dech vrátí zpět do vzduchu a tělo splyne s pěti elementy. Jakmile se životní dech oddělí
od těla, „Jáství“ zmizí.
Přicházíte-li ke mně jako člověk, můžete získat něco pro své
živobytí, ale to bude váš jediný obnos. Avšak přijdete-li s pochopením, že jste Bůh, toto poznání se projeví.
Mějme příklad. Je-li v práci nabízeno volné místo s platem
10 tisíc rupií měsíčně, dostane jej pouze vhodný kandidát, zatímco nekvalifikovaná osoba na tuto pozici stačit nebude. Podobně,
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pouze ti, jež se považují za Brahman, mohou obdržet toto poznání.
Ostatní lidé, kteří se ztotožňují s tělesným vědomím, ho nejsou
hodni. Musíte být zralý a být hoden poznání, které chcete získat.
Zpíváním (opakováním) „Já jsem Brahman“ se stanete jemnějším
a uniknete tomuto pocitu těla a mysli.
Pokud půjdete za dalšími tzv. Guruami, řeknou vám něco, co se
vztahuje k vašemu tělu a mysli, a dodají, že budete-li následovat
určité disciplíny, tak vás možná něčím obohatí. Dosáhnout stavu
Brahman ale schopen nebudete. Nejprve musíte přijmout to, že
jste bez těla a mysli, a že jste jemný. Tento pocit ve vás musí být
vštěpen.
Hledím na tento stav Brahman, mé Bytí („Jáství“), a pozoruji své tělo – jako zažehnutá vonná tyčinka. Tato chemická látka
nebo-li pozorovatel je uvnitř vonné tyčinky a je spalován jiskrou
(ohněm). Musíte být zasvěcen do pochopení toho, co vám zde vysvětluji. Hovořím vám o semínku Brahman.
Musíte pochopit, že do vás vkládám semínko Brahman. Toto
Brahman semínko je vaše Bytí („Jáství“), které vyroste do projevu. Tento ´stav´ Brahman nepožaduje nic ke snědku. Nemá hlad,
protože samotné Brahman obsahuje vše, a celý projev je Brahman. Snažím se vás nasměrovat do tohoto ´stavu´.
Nemyslete si, že se můžete stát realizovanou duší po přečtení si
zde několika málo promluv. Musíte všechno zapomenout a splynout s Brahman.
Tazatel: Jaký je rozdíl mezi světským poznáním a poznáním
o Brahman?
Maharadž: Nerealizujete (nepochopíte) to, dokud neodezní rozdíl ve vás samých. Jestliže si myslíte, že jste tělo, nemůžete obdržet toto poznání.
Jiskra ´Jáství´
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Kdo chce vědět něco o Brahman? Nejprve to zjistěte, a pak
proměňte totožnost „já“ z tělesného vědomí na „Já jsem zajedno
s Brahman“. Místo na tělo a mysl se soustřeďte na Brahman.
Musíte pochopit sami sebe správně. Myslíte si, že jste muž (žena)
a jako muž (žena) jste podmíněn tělem a myslí. Jak můžete z této
pozice pochopit stav Brahman?
Tazatel: Znamená to tedy, že poznání Brahman pochází pouze ze
skutečnosti, že „Já jsem“?
Maharadž: Kdo je ten, kdo ze všeho nejvíc potřebuje pochopit
toto poznání „Já jsem“? Jestli posloucháte pozorně a vstřebáte principy (základy), budete zbaven tohoto pocitu těla a mysli,
a budete přebývat pouze v „Jáství“ (Bytí). Já jsem láska Bytí,
a Bytí samotné je láska.
Tazatel: „Já jsem“ vylučuje aspekt „Já nejsem“, ne?
Maharadž: Chcete poznat spojení, most mezi „Já jsem“ a „Já nejsem“, není to tak? Nejdříve ze všeho se jen držte „Jáství“, bezeslov, a prostě jen „Buďte“. Když vás někdo zdraví, reagujete, ale
před tím, než tak uděláte, je zde někdo uvnitř vás, kdo si je vědom
zvolání i potřeby odpovědět. Toto bytí je „Já jsem“ a ono zde bylo
dokonce i předtím než se objevilo toto vědomí sebe.
Tazatel: Vychází „Já jsem“ z Bytí – jako záblesk světla?
Maharadž: Ve chvíli, kdy exploduje nebo se objeví „Jáství“,
osvětlí se celý vesmír (prostor). Celý prostor je vyjádřením vašeho
Bytí. Třebaže je celý tento svět vyjádřením vašeho Bytí, vy věříte,
že jste pouze tělo. Vaše láska k tělu omezuje vaše vyhlídky. Ale
ve chvíli, kdy je zeď zbourána, jste zajedno s Brahman a celým
vesmírem. ◙
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CCNemáte žádné zrození,
tudíž ani smrt
Tazatel: Maharadži, mám pocit, že jsem vámi byl minulou noc
„zabit“.
Maharadž: Víte-li toto, kam jinam se vydáte hledat jiné svaté
muže (sadhu) a další poznání? Možná se po získaném poznání
budete cítit velmi pyšně a necháte si narůst dlouhý vous, kolem
krku si pověsíte věnce a korále a zaujmete pózu!
Radžniš (Osho) tento princip pochopil. I když ví, že tu popravdě nic není, vytváří velké divadlo (show) a nutí lidi tančit kolem
něj. Z jaké země jste přijel?
Tazatel: Přijíždíme z Francie. Jaký je hmatatelný princip, který
máte? A může vaše mysl poukázat na vitální dech?
Maharadž: Dokážete si podržet vitální dech pomocí své mysli?
Tazatel: Jak mohu intelektuální pochopení přetvořit ve vnitřní
uvědomění?
Maharadž: Umíte popsat svou barvu či svou tělesnou formu?
Buďte za jedno s poznáním, vy už kompletní jste. Co je to, s čím
chcete splynout?
Tazatel: Možná zde není nic k splynutí. Možná, že jakmile se
člověk ukotví v „Já jsem“, tak je vše jasné.
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Maharadž: Smícháte-li cukr s vodou, můžete říci, že máte
sladkou vodu. Ale je tu nějaký rozdíl, pokud smícháte vodu
s vodou? Jedině voda může být dokonale zajedno s vodou.
Tazatelka: Když popisujete princip Puruša jako mužskou sílu
a Prakriti jako tu ženskou, zdá se, že jim udělujete nějaký tvar
a formu.
Maharadž: Jaký je rozdíl mezi přírodou a člověkem? Můžete
rozlišovat mezi mužem a ženou, aniž byste jim přidělila tělesnou
formu?
Tazatelka: Jak můžu?
Maharadž: Ukažte mi prosím rozdíl mezi jménem boha a mým
jménem?
Tazatel: Není mezi nimi rozdíl.
Maharadž: Přesto jste stále přesvědčena, že umřete.
Tazatel: Nejsem již o tom zcela více přesvědčena.
Maharadž: Je pro vás všechny její odpověď přijatelná?
Další Tazatel: Ne.
Maharadž: Jste hloupý? Ona přišla teprve včera, kdežto vy sem
chodíte celé poslední dva roky. V jakém smyslu nesouhlasíte s její
odpovědí?
Další Tazatel: Nemohu říci, zda souhlasím či ne, protože je to její
zkušenost.
Maharadž: Pořád ještě nejste hoden tohoto poznání. Nasloucháte
28

Jiskra ´Jáství´

mi už dva roky a přesto jsem vás dnes musel přesvědčovat, že zde
není žádné tělo. To, co si myslíte, že je tělo, je jenom potravinové
tělo. Jestliže není s tělem, poté co umře, něco uděláno, sežerou ho
červy.
Tělo je potrava – ta je tělem. Tělo umře, ale vy nejste tělem, takže
neumřete. Tak, kde je pochybnost? Nemáte žádné zrození, tudíž
nemáte ani smrt. Jestliže je tato paní, která navštěvuje promluvy
dva dny, přesvědčena, že není tělo, zatímco vy zůstáváte nepřesvědčen i po dvou letech, co jste se naučil? Já jsem mimo smrt.
Když se probudíte uvnitř snu, mája a svět více neexistují. Iluze
se jeví skutečná kvůli připoutanosti k tělu, ale jakmile vitální dech
transcenduje tělo, je tu bezforemnost a tělesná totožnost je pryč.
Tazatel: Minulou noc jsem se probudil ze spánku, pociťujíc, že
vše je nesmysl, a že vše je iluze.
Maharadž: Celá tato věc je založena na iluzi. Jak může být skutečná? Je to tato neskutečnost, jež se jeví být skutečná kvůli tělesné formě. Jakmile tělo odejde a je spáleno, iluze zmizí. Skutečnost, kterou vybíráte z neskutečného, nemůže přetrvat, protože
samotný její základ je neskutečný.
Tazatel: Celý tento vesmír je mým „Já“?
Maharadž: Vše toto je vaše „Já“. Ale kdy budete jíst? Dokud jste svázán tělem, které cítí hlad, nemůžete být sjednocen
s vesmírem.
Tazatel: Jaký to činí rozdíl?
Maharadž: Kolik vám je let?
Tazatel: 46.
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Maharadž: Povězte mi něco o vás dva dny před vašimi 46 lety.
Jak můžete pozřít veškeré toto poznání, jestliže si to nepamatujete? Vaše Vědomí nemůže pozřít tento velký strom, který vyrostl
z malého semínka.
Pro snový svět není požadován žádný prostor. Má svou existenci
jedině v poznání Bytí. Podobně, celá tato iluze a poznání existuje
jen skrze naše uvědomění si toho. Váš den narození a okamžik
zrození – není to výtvor vaší mysli? Jak dlouho máte v úmyslu zde
zůstat, abyste se ukotvil v poznání?
Tazatel: Tak dlouho, jak bude třeba.
Maharadž: V tom případě, je poznání skutečné anebo je to
podvod?
Tazatel: Podvod (s úsměvem).
Maharadž: Pošimráte-li malé dítě po tváři, usměje se na vás,
a vy mu úsměv oplatíte. Úsměv dítěte a váš výron jsou stejné.
Tedy, umírá tento úsměv dítěte? Kvalita Bytí, stejně jako úsměv
dítěte, přichází a odchází. Ten, kdo tomu rozumí, je mimo zrození
a smrt.
Podle hinduistické tradice se má za to, že se ve stáří musíte stát
sanjásinem (tím, kdo se všeho zřekne). Před dvěmi měsíci sem
přišel italský velvyslanec spolu se čtyřmi staršími pány, kteří měli
nutkání se všeho zříci. Poté, co si vyslechli tyto promluvy, se své
myšlenky zřeknutí vzdali.
Obvykle se zřeknutí (sanjásinství) týká šesti aspektů: pěti elementů a poznání „Já jsem“. Jaký má smysl opouštět těchto šest
kvalit, jakmile toto vše pochopíte? Je-li vámi toto poznání vstřebáno a stabilizováno, nebudou zde více žádné touhy a nebudete
připoutáni. Budete za žádostmi i nežádostmi, bezstarostní.
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Mějme příklad, jdete po ulici a taxikář vám nabídne, že vás zaveze do vámi určeného místa. Vozí vás kolem dokola až vás nakonec odveze domů a žádá po vás nehorázné jízdné. Večer vyjdete
z domu a zjistíte, že se nacházíte jen kousek od místa, kde vás
taxikář nabral. Řidič vás zavezl domů oklikou.
Jiní „rádci“ či Guruové jako je Radžniš jsou stejní. Ukazují vám
dlouhou a obtížnou cestu jak docílit Brahman či Seberealizaci.
I když jsme připoutáni k celému světu a cestujeme v něm sem
a tam, kořenem naší připoutanosti je Sebe-láska – poznání své
existence.
Tazatel: Líbí se mi vaše učení, protože to je Pravda. Proto kde je
Radžnišovo morální cítění a odpovědnost jako učitele?
Maharadž: To vše je zábava. On ví, že to není skutečné, a chce
mít veškerou zábavu. To je jeho idea a jeho koncept. A také chce
vytvořit mírový klan.
Tazatel: Jak může vytvářet takou iluzi, jestliže je osvícený?
Maharadž: Je to vše zábava. Všichni žáci jsou nevědomí, proto
z nich má srandu, anebo si z nich dělá legraci. Opakoval jsem
hodně džapu a činil pokání, ale nic jsem nezískal. Nakonec jsem
potkal pravého Gurua a v momentu jsem byl proměněn. Když
jsem potkal tohoto velkého Gurua – nedělitelného, celistvého,
neposkvrněného a dokonalého – stal jsem se Jím.
Mějte sebe-přesvědčení nebo víru. Jestliže je vámi toto poznání
zcela vstřebáno, nebudete potřebovat žádná slova ani opakování
posvátného jména k dosažení Konečné Pravdy. ◙
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CC Poznání „Já jsem“
je Bůh
Maharadž: Probuzení se děje tělu.
Tazatel: Něco si bylo tohoto těla vědomo.
Maharadž: Pozorovatel nemůže „Být“ za nepřítomnosti poznání
„Já jsem“. Koho vidíte, neuvědomujete-li si „Já jsem“? S tímto
poznáním „Já jsem“ jste všechno překryli. Pěti-elementární svět
je pouze výtvorem tohoto „Já jsem“.
Tazatel: Je tu nějaké poznání stavu přechodu z Absolutna do
„Já jsem“?
Maharadž: Prozatím nad tímto stavem přechodu nehloubejte.
Namísto toho se věnujte skutečnosti, že vaše Vědomí je celým
vesmírem, a buďte zde.
Buďte obezřetní, když se vynoří takové prožitky, že vy získáváte
Tuto zkušenost – buďte si zde vědomi „Já jsem“ a všechny další
zkušenosti budou transcendovány. Další stupeň přijde jedině tehdy, pokud přebýváte v „Já“. Když jste přesvědčeni, že „celkové
vědomí je mým Já“; když je toto přesvědčení zapuštěno, jedině
tehdy vyvstane možnost dalšího růstu.
Obracejte se k principu tohoto stavu dostatečně dlouhou dobu.
Veškerá velikost, významnost a velkolepost celého světa přebývá
v principu „Ty jsi“ a „Já jsem“. To je oporou a to samo je velikostí.
Není zde žádný jiný prostředek, žádná jiná cesta kromě bezpodmí32
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nečné víry a přesvědčení v „Já“. Není zde žádná alternativa. Jste
pořád neposedný.
Tazatel: Tělo si dělá, co chce.
Maharadž: Toto veškeré vzrušení máte proto, že se cítíte šťasten
kvůli poznání, které jste obdržel. Ať už jste si vyslechl jakékoliv
poznání a intelektuálně jej přijal, musíte „Být“. Berte to tak, že už
To jste. „To“ znamená žádný tvar, žádná forma.
Vše, co vidíte, náleží pouze Tomu, vašemu „Jáství“. „To je!,“
spontánně. Vy jste tím principem. Nesnažte se to rozluštit svým
intelektem. Pouze to pozorujte a přijímejte to tak, jak to je.
Tazatel: Kdy získáme tyto zkušenosti (prožitky) atd.?
Maharadž: Vše, co je vytvořeno, je vytvořeno zásluhou poznání
„Já jsem“. Nenásledujte cestu honby za prožitky. To vše vytváří
vaše Vědomí.
Tazatel: Nevznikne tu z prožitku „Jáství“ naprostá osamělost?
Maharadž: Nebuďte příliš domýšlivý. Kladete velice hlubokou
otázku. Nejprve musíte naslouchat, pak kontemplovat a meditovat. Jedině potom můžete klást takové otázky.
Tazatel: Zakusil jsem tuto naprostou osamělost. Vidění všeho
jako „Já“ činí člověka velmi osamoceným.
Maharadž: Proč neustále Pozorovatele členíte? Vše je Vámi.
Tazatel: A to je zkušenost naprostého osamocení.
Maharadž: Ještě pořád jste nerozpoznal tuto nepatrnou stopu.
Jste ze všeho nejdřív plně přesvědčen, že nejste individualitou?
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Tazatel: Ne.
Maharadž: Tak se neptejte. Otázky můžete klást jedině tehdy,
jste-li přesvědčen, že nejste podmíněn tělem, myslí a totožností
s pohlavím muže. Co je Bůh? Všechna velikost (důležitost) je zde
kvůli „Já jsem“. Není jiná cesta, pouze toto přesvědčení. Toto je
to. Jméno a tělo vyvstávají z „Já jsem“. Pokud chcete ve chvíli,
kdy se objeví hlad, vědět, „kdo“ má hlad, prostě to zaznamenejte.
Myslíte si, že jste všechno pochopil, ale není tomu tak. Vy jste tím,
kdo toto vše poslouchá. „Kdo“ to pochopil? Vy jste vším, co kdy
bylo vytvořeno. Jste tu pouze Vy.
Tazatel: Toto poznání je novým semínkem a právě zapouští
kořeny.
Maharadž: Kdo je semínkem? Toto poznání je odvěké (sanatan).
Přišlo z Věčnosti. Semeno se objevilo z věčného Absolutna, které
je zde neustále; toto semeno je „Jáství“. Objevilo se spontánně;
jeho stopa je v nás. Toto malé semínko vyklíčí a je vytvořen celý
svět. Pokud na vás měly dopad ranní promluvy, pak veškeré tělesné disciplíny budou zbytečné. Jsou přebytečné a nebudou mít na
vás žádný efekt.
Pamatujete si stav, na který jsem vás upozorňoval během
ranní promluvy? Oba stavy jsou totožné. Plně vstřebejte to,
o čem jsem vám ráno říkal a staňte se Tím. Nelíbí-li se Vám to
nebo to nemůžete přijmout, pak na vše zapomeňte a dělejte si co
chcete.
Tazatel: Já Vás Maharadži neopustím.
Maharadž: V případě oddaného (bhakti) zpočátku oddaný nechce
Boha opustit. Později, dokonce, i když oddaný Boha požádá, aby
odešel, Bůh ho neopustí. Bůh znamená poznání „Já jsem“. Poznání
„Já jsem“ je Bůh (Bhagaván). Mluvím už víc než 80 let, ale toto
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poznání mne pořád neopouští. Není to už dost? Co na tuto konkrétní věc řeknete? Třebaže se snažím tento princip odhodit, neopustí
mně, a dokonce i kdybych chtěl, nemůžu k němu přilnout.
Tazatel: Jaký je to princip, který nemůžete odhodit či přilnout
k němu?
Maharadž: Jelikož vše je Vámi, nemůžete to od sebe odstřihnout.
Toto poznání „Jáství“ je vaší součástí. Jak ho můžete odhodit?
Když jste ukotven v Bytí („Jáství“), realizujete, že vše jste Vy. Je
to vše Váš výtvor. ◙
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CCBlaženost začala
existovat poté, co došlo
ke spojení muže a ženy
Tazatelka: Co se přihodí tělesné formě?
Maharadž: Stane se v pravý čas podobná suché zemi? Ne, nestane. Jakmile přijdou deště, vyroste ze suché země opět tráva.
Tazatelka: Maharadži, od této chvíle chci být s vámi napořád.
Maharadž: Poté, co jste mě pochopila, vezmete si mě za muže?
Tazatelka: Ano.
Maharadž: Pochopte význam toho, co říkám. Nevlastním tělo
a mysl. Transcendoval jsem je a nemám s nimi žádné ztotožnění.
Nikdo z nás nemá tělo ani mysl, tak kdo se ožení s kým? Vše
je Jednota. Já již jsem ženatý, ale bez oddělené totožnosti jména a formy. Tento princip, „Já jsem“, je vaší iluzí, ale Jednota se
této iluze zbavila. Pak jste bez těla a mysli. Princip Jednoty nemá
žádný tvar, tudíž muž či žena také nemají žádný tvar – toto je
manželský svazek muže a ženy. V této fázi neplodná žena počne
a je dodán potomek! To je tento stav „Já jsem“ (neplodná žena)
a vesmír (potomek). Ale Jednota není stavem iluze. Chce k tomu
někdo něco namítnout a zpochybnit to?
Tazatelka: Můžete popsat vyšší stav blaženosti? Je to totéž co
„Jáství“?
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Maharadž: Blaženost (Sat-čit-ánanda) je vznešenější (nadřazenější) kvalita štěstí. Avšak je to blaženost, která není trvalá; je to
pořád jen stav mysli. Realizace je to, když se tento stav mysli, tato
blaženost, rozpustí či vytratí do neutrálního stavu prostého kvality
nebo formy (Nirguna). Toto je realizace. Toto je stav nemyšlení či
stav bez myšlenky, kde nepřetržitě zůstáváte nulou, Ničím.
Kolik vám je let?
Tazatelka: 38.
Maharadž: Jaká byla vaše představa blaženosti dva roky před vaším narozením?
Tazatelka: Nevěděla jsem o ní.
Maharadž: Tehdy, dva roky před zrozením, jste neměla zkušenost stavů snění či bdění nebo radosti a bolesti. To znamená, že
jste neměla absolutně žádnou zkušenost čehokoliv. Souhlasíte?
Tazatelka: Zkušenost potřebuje tělo.
Maharadž: Odpovídejte jen na to, co se ptám, odpovězte ano
nebo ne.
Tazatelka: Ne neměla.
Maharadž: Znamená to, že „Vy“ jste nebyla? Kdo říká „neměla
jsem žádnou zkušenost“? Postupte dopředu.
Tazatelka: Děkuji, že mě tlačíte dovnitř sebe sama.
Maharadž: Kdybyste byla uvnitř, nebyla byste schopna vrátit se
znovu ven. Kdo je tlačen dovnitř? Zamyslete se nad tím a pak
odpovězte. Když jste (Vy) nebyla, kde je pak otázka vedení vás
Jiskra ´Jáství´
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dozadu nebo dopředu? Blaženost začala existovat jedině poté, co
došlo ke spojení muže a ženy. Jinak zde žádná blaženost nebyla.
Vy jste produkt této blaženosti.
Jste 38 let od této blaženosti, ale je to teprve teď, co to víte. Dříve jste to nevěděla. Do věku tří let jste nikdy nevěděla, jaká tato
blaženost byla. Poté jste měla možná její záblesky, ale teprve teď
víte – vše toto jsou vzpomínky (stopy) či zbytky této blaženosti.
Tazatelka: Nosíme si tuto vzpomínku Jednoty, jako když jsme
byli v děloze?
Maharadž: Jak to víte? Když jste byla v matčině děloze, jediné,
co pracovalo (fungovalo), byla chemická látka. Když tato chemická látka dokončila svou práci, narodila jste se.
Bylo vám toto vůbec někdy vysvětleno, když jste byla v Radžnišově ašrámu? Nebylo tu pro adepty učení (založené na tom), aby
si užili tuto blaženost? Byla jste tam? Povězte pravdu.
Tazatelka: Zakusila jsem jen mnoho utrpení.
Maharadž: To nebyla ta otázka. Neodbíhejte. Byla jste si vědoma, že Osho zakoušel věci tímto způsobem – ne on osobně, ale že
podporoval hledání blaženosti?
Tazatelka: Ne. Nemyslím si, že dělal toto.
Maharadž: Nesouhlasím. Lidé u něj tančili a objímali jeden druhého, nebo skákali a váleli se po zemi. Nemám pravdu?
Tazatelka: Ano, bylo to při mé nevědomosti, když jsem považovala fenomén (jev) za skutečnost, ale nyní tam chodit nebudu.
Maharadž: Nazývala jste v tu dobu tyto pohyby (tanec atd.)
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radostí či Sat-čit-ánandou? Kdo to byl, kdo v těch chvílích tančil?
Můžete to říct? Chci od vás odpověď.
Tazatelka: Jsem ještě v procesu.
Maharadž: Můžete být v jakémkoliv procesu, ale já od vás chci
odpověď (smích). Jak dosáhli této blaženosti? V procesu stávání
se rodiči dostali radost Sat-čit-ánanda. Posloucháte?
Tazatelka: Ano.
Maharadž: Budete se nadále někde potulovat, hledat duchovní
učitele?
Tazatelka: Ne, jen co jsem vás Maharadži uviděla, bylo po
všem.
Maharadž: Je ten, kdo bádá o duchovních záležitostech, živý či
mrtvý? V procesu pochopení neboli Poznání „Já“ se Vědomí stalo
oproštěné od zrození a smrti. (Maharadž se napil trochy vody.)
Žádná voda, žádná řeč – vše je v pořádku. Je to proto, že tělesný
pocit je obsažen ve vašich žilách. Jakmile odejde, vše se stane jedním tělem. Hovořím nyní, jen s ohledem na tělo; vnitřek a vnějšek
náležejí výhradně tělu. „Ten“ uvnitř nemá zrození ani smrt. ◙
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CC Jádro poznání
„Já jsem“ obsahuje
celý vesmír
Maharadž: Pamatujete si, o čem jsme ráno hovořili?
Tazatel: Ano, přivádíte mne do bodu uvědomění.
Maharadž: I tato myšlenka, nebo vlastnění tohoto konceptu, nejsou správné. Stejně jako je sladkost cukru přítomna v každém
zrnku, toto poznání „Já jsem“, které je ve vás, obsahuje celý vesmír. Nevykládám toto poznání v zájmu lidské bytosti, toho, kdo je
zapleten s tělem a myslí; je to vykládáno tomuto božskému stavu
ve vás.
Tazatel: Dochází zde ke komunikaci na dvou úrovních?
Maharadž: Když jste sem přišel poprvé, pojil jste se s tělem
a myslí a rozmluva tudíž byla na této úrovni. Nyní je vedena ve
vztahu k vašemu „Bytí“, „Jáství“, které vytvoříc vesmír, přebývá
uvnitř vás jako zbytek. Samotné jádro tohoto poznání „Já jsem“
obsahuje celý vesmír. Mějme příklad: ve snovém světě zde poznání „Já jsem“ musí být ještě před vznikem snového světa. Podobně
zde poznání „Já jsem“ musí být i pro tento váš svět. Poznání, že
„Jste“, váš svět vytváří.
Tazatel: Nerozumím překladu. Je to jako když v místnosti hraje
hudba a já jsem hluchý a nemůžu ji slyšet.

40

Jiskra ´Jáství´

Maharadž: Ten, kdo je hluchý, by neměl muzice naslouchat
(smích). Jste jako osoba, která se vydá hledat sebe sama v každém
koutě a rohu místnosti. Hledáte něco, co je již ve vás. Konečnou
Pravdu nemůžete najít hledáním mimo.
Tazatel: Je to jako když mě tlučete po hlavě, abyste mi pomohl se
rozpomenout.
Maharadž: Tato vaše představa také není správná. Opusťte svou
tělesnou totožnost. Vaše tělo je vytvořeno z pěti elementů, ale
není „Vámi“. Toto tělo, jež si myslíte, že je vaším celým světem,
není věčné. Dokud se ztotožňujete s tělem, jste nemocným člověkem a pořád nejste připraven pro realizaci. Jakmile plně realizujete, že „Jste“, nikoli podmíněn tělem a myslí, budete sjednocen s celým světem. Tento vesmír je vytvořen tímto samotným
poznáním.
Tazatel: Nejsem schopen spolknout lék, který se mi snažíte dát.
Maharadž: Abyste odstranil tuto překážku tělesného ztotožnění,
budete muset praktikovat meditaci a opakování posvátného slova
neboli mantry.
Tazatel: Udělíte mi mantru?
Maharadž: Ve skutečnosti to není potřebné. Jen pozorujte „Já“
a naslouchejte zvuku, který již ve vás uvnitř proudí. Zdá se, že
nemáte čas, abyste byl v tichu a klidu. Momentálně jste příliš připoután k vzruchům vnějšího světa, kterým propadáte ve stavu těla
a mysli. Ignorujte vnější atrakce a jděte dovnitř. Pak najdete své
pravé „Já“. Zdá se, že jste zapomněl na to, co jste si zde ráno vyslechl a nyní vytahujete nová tvrzení.
Tazatel: Proč bych měl ulpívat na vzpomínkách?
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Maharadž: Kdo ulpívá na vzpomínkách? Poznání, že „Jste“, je
jemnější než prostor, tak jak se k němu mohou nalepit vzpomínky? Nechte to tak.
Tazatel: Dříve jste mluvil o „neštěstí“ a délkách života. Hovořil
jste ohledně Bhagavad Gíty?
Maharadž: Bylo to ohledně života a smrti, ne Gíty. Když mluvím, míním tím poznání „Já jsem“, a nikoli mne osobně. Dokud
budete připoután a ztotožněn s tělem, nikdy nebudete mít klid.
Ale jakmile se zbavíte tělesného ztotožnění, můžete být králem
a panovníkem světa, přesto budete neustále v klidu.
Dejme tomu, že na vás během promluvy řeknu něco špatného.
Šel byste domů a řekl: „Navštívil jsem Maharadže a on mne urazil.“ Není to tak? Ale když vám řeknu, že toto božské poznání, že
„Jste“, je tvůrcem vašeho vesmíru a po stvoření ve vás přebývá
jeho zbytek, pamatovat si to nebudete a nebo tomu neporozumíte.
Nemám pravdu?
Tazatel: Ano a ne.
Maharadž: Proč říkáte „ano a ne“? Znamená to, že ke mně nemáte důvěru. Jestli ke mně nemáte důvěru, tak můžete odejít. ◙
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CCJiskra „Jáství“
Maharadž: Z vonné tyčinky, podle její barvy a vůně, plyne vše.
Je v ní zapečetěn její osud. Podobně je i náš osud zapečetěn v kauzálním těle, jež je zformováno z konzumovaných esencí. Z esence potravinového těla jsou zformovány červy, hmyz atd. a lidské
bytosti. Nižší druhy mají svůj způsob komunikace mezi sebou,
jenž se nazývá Vachaspati. Pouze lidské bytosti mají inteligenci
a nazývají se Brihaspati, což značí „mistr intelektu“. Shukra znamená „semeno neboli esence života“.
Otec zajišťuje kvalitu „Bytí“, která je ve formě semene, a vajíčko matky poskytuje energii. Jakmile je semeno zformováno
do tvaru, ztratí svou existenci. Život není možný bez potravy
a živin. Poznání „Bytí“ je vším. Toulání se sem a tam vám klid nepřinese. Touhy a naděje zde budou neustále, ale jakmile pochopíte
a vstřebáte to, co říkám, přestanete existovat. Kdo pak bude mít
tyto touhy a kdo tu bude, aby si je užil?
Tazatelka: Vůle žít je silná. Opuštění totožnosti s tělem je v jistém smyslu jako smrt. Je možné to udělat dobrovolně?
Maharadž: To, co nazýváte tělem, je tato potrava, která je palivem pro výživu vašeho Vědomí. Mysl je produkt životního dechu;
když plyne dech, plyne i mysl a vytváří svět.
Jazyk je vnější dojem, který je udělán na dítě. Dítě absorbuje
životní dech a až poté mluví. Vědomí je touha „Být“. Toto „Bytí“
chce přetrvat a nikoli vyhasnout. Jeho kvalita je vůle žít, jež je samotnou láskou. Miluje žít. Protože chce žít a zachovat se, vytváří
náležité podmínky a vynakládá aktivitu ve světě.
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Tazatelka: Není toto odpoutání se od těla a mysli formou smrti?
Maharadž: Ano, je to druh smrti. (Maharadž zpívá ranní bhadžan.) „Největší prospěch, který jsem obdržel, je ze skutečnosti,
že si užívám smrt za živa.“ Mnoho světců hovoří o této smrti
zaživa.
Tazatelka: Můžeme dosáhnout stavu jako vy, v němž jsme ochotni zakusit tuto smrt?
Maharadž: Vy své „Já“ neztrácíte. Celý proces spočívá v pochopení vašeho mylného ztotožnění a vyváznutí z něj. Jestliže toto
přijmete, nic se vás nemůže nedotknout.
Vědouce, že nejste tělo, sledujte životní dech jako tok mysli.
Vy jste zde v této jiskře „Jáství“. Když vezmete na vědomí „Jáství“, stanete se jiskrou. Jsem jako prostor a nemám žádnou totožnost – je to mé „Jáství“, z něhož plyne celá promluva.
Nyní jste mi naslouchala po dlouhou dobu. Stále cítíte, že je
nutné podstupovat celou tuto hru tancování a hopsání v Oshově
ašrámu k tomu, abyste dosáhla Seberealizace?
Tazatelka: Ne.
Maharadž: Běžný člověk, který tíhne k duchovnu, bude pln konceptů. Není-li donucen tancovat a hopsat, nepochopí zbytečnost
mysli a jejích konceptů. Jedině pak přijde sem, aby naslouchal
těmto promluvám.
Činmájananda je další Guru, který hovoří o Upanišadách. Když
jeho žáci zjistí, že nedokáží navázat vztah s jeho učením o Upanišadách, přicházejí naslouchat (učit se) Seberealizaci sem. Následovníci Muktanandy sem chodili též a k Muktanandovi se už
nikdy nevrátili.
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Tazatelka: Prodírala jsem se všemi těmito nesmysly po dobu
deseti let. Bylo to potřebné jen proto, abych získala rozlišování,
abych byla schopna rozpoznat diamantové učení Maharadže.
Maharadž: Není tu žádný Bůh, žádná oddanost. Nejsem světec ani Guru. Nejsem učený ani pyšný na poznání. Je to pro vás
přijatelné?
Překladatel říká Maharadžovi: Je to přijatelné, protože jsem vám
naslouchal již dlouhou dobu, ale kdybych vás slyšel takto hovořit
hned při první návštěvě, asi už bych více nepřišel.
Tazatelka: Před deseti lety bych nebyla natolik vyzrálá, abych
vám Maharadži porozuměla.
Maharadž: Nyní, když jste mě vyslechla, řekněte mi, jaká je vaše
totožnost, jméno a forma?
Tazatelka: Mám jen jediné nutkání – zbavit se všech představ
formy a tvaru.
Maharadž: To už zde není (smích); absolutně ne.
Tazatelka: Budu muset jít hlouběji a zjistit to.
Maharadž: Kdo to bude zjišťovat? Kde je osoba, která bude hledat? Měla jste břemeno v podobě deseti holí, ale všechny tyto hole
již byly odhozeny. Tak kde je břemeno? Výtažek pěti elementů je
ve vás, ale jste „Vy“ pěti elementy?
Cukroví vyrobené z ghí (indické máslo) je velmi výživné, ale
já jím nejsem. Jestliže odhodíte tuto kytku, kterou držím v ruce,
znamená to, že budu zahozen spolu s ní? Jím potravu, ale jsem já
touto potravou? Jakékoliv jídlo, jež není potřebné, je vyhozeno,
ale znamená to, že jsem odhozen také? ◙
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CCStabilizování se
v ´Bytí´ zabere čas
Tazatel: Můj nepřetržitý vnitřní dialog neustále narušuje vše to,
čemu od vás naslouchám. Co můžu dělat?
Maharadž: Náš přítel, který seděl poblíž okna, si kvůli hlasité
hudbě a hluku z venku, jež ho vyrušovaly při poslechu mých promluv, přesedl jinam. Na tomto novém místě ho už hluk neobtěžuje. Podobně bychom měli naši pozornost přesunout od klábosení
uvnitř, a pozorovat jej pouze jako svědek, zcela nezúčastněně. Pak
nás toto klábosení nebude vyrušovat. Snažíme-li se mu vzpírat,
bude nás rušit o to víc.
Nesnažte se hodnotit, zda je něco dobré nebo špatné. Když vám
věnuji pozornost a vy mi pozorně nasloucháte, hluk přicházející
z ulice nebude rušit ani jednoho z nás. Nyní hluk zvenčí ustal sám
od sebe. Podobně samo ustane i klábosení uvnitř vás.
Tazatel: Lze říci, že stabilizování se v „Bytí“ je jako když iluze
(mája) říká „Odcházím“ a Brahma říká „Zůstávám“?
Maharadž: Prostě „Buďte“. Sluneční světlo se vytratí, jakmile zapadne slunce. Takže když odejde iluze (mája), „Bytí“ nebo-li Vědomí se usadí. Vaše pozornost by měla být zaměřena na „Bytí“.
Nedělejte si starosti s iluzí (májou) nebo čímkoliv jiným.
V tomto stavu vám bude iluze (mája) sloužit se sepjatýma rukama. Anandamayi je ukotvena a sjednocena se svým „Bytím“. Následkem toho jí iluze (mája) hojně slouží a každý Anandamayi
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navštěvuje a padá k jejím chodidlům. Jste v Bombaji poprvé? Odkud přicházíte?
Tazatel: Přicestoval jsem sám z Francie.
Maharadž: Kdo vám řekl, abyste sem přišel?
Tazatel: Četl jsem knihu „Já jsem To“. Asi mi zabere měsíce, než
tomu všemu porozumím.
Maharadž: Ano, stabilizování se v „Bytí“ zabere čas. Poznání ve
vás musí dozrát a pomalu se usadit.
Tazatel: Je nezbytné trpět kvůli tomu, co se kolem nás děje?
Maharadž: Je to jen mysl. Neměl byste mysli dovolit nechat se
ovlivnit vším, co vidíte. Kdyby na vás měly tyto promluvy nějaký dopad, nekladl byste otázky týkající se tělesného vědomí nebo
vašich zážitků. Budete-li si neustále pamatovat, že nejste tělo, dopady (působnost) se zmenší.
Tazatel: Je mi líto, že jsem byl tak hloupý.
Maharadž: Hlouposti se týkají pouze představy, které jste vyjádřil. Včera jsem vám uvedl příklad muže (Paruna) a ženy (Paruni).
Paruna značí „mládí“. Když rozdělíte toto marátské slovíčko na
dvě části „paru“ a „anu“, dostanete „strom“ a „atom“. Atom se
vztahuje k semenu.
Strom existuje kvůli tomuto semenu neboli atomu, což je vaše
Vědomí. Vše toto vyvstalo na základě Vědomí. Jaký další krok
bude nyní následovat? Tento strom opět sjednotí svou mužskou
(Paruna) a ženskou (Paruni) část, aby vytvořil více semen, za
účelem vzniku dalších vesmírů. Takže jaká je síla „mládí“? Reprodukuje se ve stejné podobě.
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Včera jsem vám řekl, že toto tělo je potravou pro další druhy
nebo pro sebe sama, či pro výživu svého Vědomí. Jakmile si uvědomíte, že v tomto světě nejste napořád, nebudete mít žádnou potřebu hromadit si hmotné majetky.
Náleží jménu, které vám přísluší, nějaký tvar či barva? Jste tímto
tělem, pokud je výživnou látkou pro vaše poznání? Jím chleba, ale
já tímto chlebem, který udržuje a vyživuje mé tělo, nejsem. Jste
dechem? Jste kvalitou „Jáství“, která je zde díky potravinovému
tělu? Jakmile odejde potravinové tělo, odejde i dech. Jak potom
může být „Jáství“ zachováno? „Jáství“ zmizí také.
Tazatel: Jaký je vývoj po „Jáství“?
Maharadž: Dokud nemáte pochopení „jáství“, žádný vývoj zde
není. Jakmile „Já jsem“ pochopíte, není tu už nic dalšího k pochopení. Když vaše „Jáství“ odejde, spolu se vším, pak zde nic není.
Pak toto Nic je vše. Kdo to říká?
Tazatel: Je to toto „Jáství“, které říká, že zde nic není, a že nic je
vše?
Maharadž: Jakmile poznáte „Já jsem“, není tu už nikdo, kdo by
říkal, že nic je vše.
(Do dialogu s Maharadžem nyní vstoupila paní považující se za
Gurua spolu se svým žákem, který sedí mezi ostatními.)
Tazatelka (Guru): Jakmile „Jáství“ vstoupí do Prázdnoty, je to
ona Prázdnota, která říká, že zde nic není.
Maharadž: Vaše Prázdnota to řekne komu? Opravdu se tato paní
považuje za tvého Gurua?
Tazatel (žák): Vy víte, kdo je můj Guru?
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Maharadž: K čemu vám je to, zda znám vašeho Gurua? Jedině
pokud vy ho znáte, vám může být Guru nějak užitečný.
Tazatelka (Guru): Co mi schází, je krok od ega k Celkovému
(Univerzálnímu) Vědomí.
Maharadž: Kdo říká, že ona postrádá tento krok?
Tazatel (žák): Z malého ega k celkovému (Univerzálnímu) Vědomí. Paní, která se ptala na tuto otázku, tento krok zapomíná.
Maharadž: Kdo jste, abyste říkal, že zapomíná? Jestli tvrdíte, že
ona je váš Guru, jak se opovažujete říkat, že chybuje?
Tazatel (žák): Jsme jedno. Já jsem se svým Guruem sjednocen.
Maharadž: Ptal jsem se vás, zda-li jste pochopila „klíč“, jež rozsvěcuje hru (lílu).
Prosím odpovězte.
Tazatelka (Guru): Ne, tomuto „klíči“ nerozumím.
Maharadž: Kolik vám je let?
Tazatelka (Guru): Jsem věčná.
Maharadž: Jak staré je vaše tělo?
Tazatelka (Guru): Tomuto tělu je kolem šedesáti let.
Maharadž: Slyšela či viděla jste lílu (božskou hru) v době, kdy
tu tělo nebylo?
Tazatelka (Guru): Byla jsem lílou.
Jiskra ´Jáství´
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Maharadž: Neříkáte pravdu. V tu dobu jste neměla žádný koncept poznání „Já jsem“, „Bytí“.
Tazatelka (Guru): A to mně činí lhářkou?
Maharadž: Protože jste Guru, snažíte se utíkat. Zkušenost líly
jste měla až po nabytí tohoto těla. Odpovězte mi, ano nebo ne?
Tazatelka (Guru): Vzpomínku na tuto zkušenost jsem měla rovněž v jiném těle.
Maharadž: Co je potravou, která udržuje (zachovává) vaši paměť? Tělo je vaší potravou, není to tak? Vaše tělo je výživou této
zkušenosti líly (božské hry) a vaše „Jáství“ se objevilo až tehdy,
když bylo vytvořeno vaše tělo.
Tazatelka (Guru): Paměť se nachází v mozku, který je jako počítač, jenž je součástí mé mysli.
Maharadž: Mozek je vytvořen jedině pokud je vytvořeno tělo.
Měla jste paměť, když jste neměla tělo? Nedávejte mi žádná vysvětlení, prostě odpovězte, ano nebo ne?
Tazatelka (Guru): Nevím.
Maharadž: Měla jste nějakou paměť před vznikem tohoto těla?
Když zde tělo nebylo, nevěděla jste, že „jste“. Odpovězte mi, ano
nebo ne?
Tazatelka (Guru): Dobře. Ano, nevěděla jsem to. ◙
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CCMluvení se prostě děje
Maharadž: Co bylo příčinou vzniku těla, které vám umožňuje
pochopit, že „jste“? Toto tělo je narozeno důsledkem činnosti vašich rodičů, není to tak?
Tazatelka: Vnímám to jako energii.
Maharadž: Můžete to nazývat jakkoliv chcete. Není to kvůli styku vašich rodičů, že vzniklo tělo, které vyživuje vaše Vědomí?
Tazatelka: Určitě.
Maharadž: Poté, co vznikne tělo, vše, co se děje, je iluze neboli
hra. K čemu vám toto vše je?
Tazatelka: Je to pro mě nepotřebné a zbytečné.
Maharadž: Co můžete získat z toho, myslíte-li si, že celá tato lila
(božská hra) je zbytečná a došla jste k závěru, že toto vše je neskutečné? Světci to nazývají zřeknutím a nejsou lílou (božskou hrou)
zaujati. Jakmile toto vše pochopíte, vaše tělo, poznání a vše další
je zbytečné. Jaké další poznání chcete nebo hledáte?
Tazatelka: Vše, co chci, je být pročištěná a dobrá.
Maharadž: Ať vám bylo dáno jakékoliv jméno, můžete jej leštěním očistit? Tak proč jste řekla, že chcete být čistá a dobrá.
Tazatelka: Chci být bez tohoto všeho.
Maharadž: Chcete-li být bez tohoto všeho, v jaké formě či podoJiskra ´Jáství´
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bě byste pak chtěla být? Když mluvím s touto paní, chci vědět, zda
všichni nasloucháte či ne. Rozumíte tomu, co říkám?
Tazatelka (Guru): Ano rozumíme.
Maharadž: Znamená to, že „Vy“ i svět byly hozeny přes palubu?
Tazatelka (Guru): K ničemu se nezavazuji.
Maharadž: Kdo se nechce k ničemu zavazovat? Jak můžete být
dostižena? Proč se předvádíte? Tato bojující dívka si myslí, že je
Guru! Máte co říci, Guru Ramandase?
(Dívka začala zpívat.) Této písně není zapotřebí. Vše je iluze.
To, co říkám, je samo iluzí. Celé toho zdejší shromáždění je pouhé
působení iluze (máji).
Tazatelka (Guru): Vy, Maharadži, jste také iluze.
Maharadž: Já iluzi (máju) pozoruji. Vonná tyčinka, jiskra, vůně,
která je vdechována, je vše iluze a já to vše pozoruji. Nedělám
nic úmyslně; prostě to vše pozoruji. Nepřipoután. Rozuměla jste
všemu, co jsem vám řekl? Proč neodejde váš dech spolu s vánkem
tohoto elektrického větráku?
Tazatelka (Guru): Přišla jsem sem, abych se dověděla o Bohu
a ne o elektrickém větráku.
Maharadž: Tento Bůh je pouhé slovo. Jaký je rozdíl mezi jménem Boha a vaším jménem?
Tazatelka (Guru): Žádný.
Maharadž: Tak co se ptáte na Boha?
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Tazatelka (Guru): Neptám.
Překladatel: Dříve jste řekla: „Přišla jsem sem, abych se dověděla o Bohu.“
Maharadž: Máte představu, že jste Guru a z této pozice lpíte na
různých konceptech a představách. Já jsem svobodný muž, k ničemu nepřipoután. Mluvení se prostě děje.
Tazatelka (Guru): Vysmíváte se mi a chytáte mně do pasti v mé
mysli.
Maharadž: Dokud budete pyšná a myslet si, že jste Guru či cokoliv jiného, nebudete mít žádný klid. Ona říká, že sem přišla studovat Ajurvédu, a navíc si myslí, že je Guru.
Tazatelka (Guru): Máte naprostou pravdu.
Maharadž: Položila jste mi pár zajímavých otázek. Navštívíte
mně znovu?
Tazatelka (Guru): Ano, protože jste tak milý a bystrý.
Překladatel k tazatelce: Slovo milý znamená v překladu do Marati „Pujya“, což je také nula. Myslíte si, že Maharadž je nula?
Tazatelka (Guru): Ano.
Maharadž: Buddha popsal konečný stav jako šunjáta nebo nula –
prázdnota. Studujete Ajurvédu? Víte, co znamená Ajurvéda?
Tazatelka (Guru): Je to Véda.
Maharadž: „Ajur“ znamená délka života. V Ajurvédské medicíně
ochraňují životní energii, aby prodloužili život. Ajurvédský doktor
Jiskra ´Jáství´
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dává pacientovi lék a zachraňuje jeho život; ano či ne? Pokud chce
pacient žít, jeho odpověď je „ano“, pokud ne, odpověď zní „ne“.
Tazatelka (Guru): Je to jeho osud.
Maharadž: Nevstřebala jste poznání, které jsem vám vysvětlil.
Co tento ajurvédský doktor dělá? Chce prodlužovat „Jáství“ neboli Vědomí, které se objevilo v tomto potravinovém těle.
(Paní hovoří zcela od věci a každý z přítomných Maharadžovi
říká, aby ji ignoroval.)
Vy nejste osobnost či individualita. Toto tělo je potravinovým
tělem, na němž se zdánlivě objeví Vědomí. Všechnu práci dělá
životní dech a Vědomí to vše pozoruje. Toto tělo je pouze potravinovým tělem určeným pro spotřebu a zachování „Já jsem“.
Musíte setrvávat v tomto „Bytí“ nebo Vědomí s pevnou vírou,
zatímco nemáte žádnou totožnost s tělem či osobou, nebo jménem
a formou. Vždy se ztotožňujte s Vědomím. Zabere to nějaký čas,
než toto přesvědčení zapustí kořeny, ale vytrvejte.
Vědomí, které je zde od dětství, přetrvává neustále, dokud životní dech neopustí tělo. Vykonávejte všechny své povinnosti
v objektivním světě, ale to, co bylo uděláno, si nepřivlastňujte. Jakmile si začnete uvědomovat, že všechny činnosti se dějí skrze vás,
a že vy neděláte nic, pak budou vaše touhy jako např. připoutanost
k manželovi (manželce) či chtivost po penězích postupně ubývat.
To vše odejde, jakmile se ztratí pocit konatelství, protože na této
úrovni nebude žádná osoba, který by měla z čehokoliv prospěch.
Jaké myšlenky týkající se tohoto tématu ve vás vyvstávají?
Tazatelka (Guru): Jestliže je tu důvěra ve Vědomí nebo „Bytí“,
pak tyto otázky vyvstanou spontánně. Takže odkud vycházejí?
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Maharadž: Není-li zde více individualita, kde je potřeba těchto
otázek? Jestli vyvstanou, nechte je vyvstat. Toto tělo je zde a mluví. Není to kvůli žádné zvláštní touze, že vzniklo, anebo že vše
proudí – nastalo to spontánně. Tak proč bych se měl strachovat?
Dokud je zde poměřování všeho směrem k potravinovému tělu,
váš vztah k vnějšímu světu tu musí být, stejně jako potřeba vykonávat rituály či cokoliv dosahovat. Jakmile to odejde, nemůžete
o sobě více říkat, že jste Hinduista, Křesťan nebo Buddhista. Toto
jsou tradice uvalené na tělo a mysl. Ale od té doby, co nejste tělo
a mysl, nemají dále žádné opodstatnění. Chce se váš přítel na
něco zeptat?
Tazatel: Tato paní a já jsme se setkali v Dharamsale. Přišli jsme
sem včera.
Maharadž: Toto tělo není měřítkem pro vaši totožnost. Ukotvil
se ve vás tento princip? Všechny činnosti, které se dějí, nejsou
činnosti individuality, ale jsou projevem. Dokud jste připoután
k tělu, musíte snášet tyto následky fyzických činností. Jakmile
jste oddělen od tělesného Vědomí a když, vše, co je uděláno, je
nabídnuto někomu jako Brahman nebo Krišna, budete od výsledků všech činů osvobozen. Je zapotřebí ještě další vysvětlení?
Tazatel: Ego je velmi mocné.
Maharadž: Dokud se ztotožňujete s tělem, budete mít problém
ega. Jestliže přijdou povodně a zničí některé vesnice, nemůžete
za to obdržet chválu ani zostuzení. Podobně nejste zodpovědný
za nic, co se děje svou vlastní přirozenou cestou. Máte omezenou existenci na omezený čas. Jakmile je omezení pryč, splynete
s Absolutnem (Parabrahman) a budete pryč. Když se zastaví
dech, vy dále neexistujete. Kde je pravda o vašem „Bytí“? Všechna tato zuřivá činnost něčeho dosáhnout je jen pravda uvnitř iluze. Toto vše bylo vždy iluzí. Nyní cítíte, že „jste“; toto je druh
skutečnosti, ale bude zde pouze na omezenou dobu. ◙
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CCMůj přirozený stav
„Jáství“ pozoruje
Maharadž: Kdo je tím, kdo zakouší iluzi? Může vidět sám sebe?
Jakou totožnost mu dáváte?
Tazatel: Žádnou jinou než „Já jsem“.
Maharadž: „Já jsem“ je zde bez vyřčení „Já jsem“, souhlasíte?
Máte nějaké další otázky, kterým nejste schopen porozumět?
Tazatel: Někdy se zdá, že jsou ve vesmíru síly, které mne vedou
všude, kam bych měl jít. Proč se to děje tímto způsobem?
Maharadž: Činnosti se dějí kvůli třem Gunám, pěti elementům,
Puruši (pozorovateli) a Prakriti (dynamické kvalitě neboli máji).
Veškerá činnost je zásluhou těchto deseti aspektů, které vyvstávají
z vašeho Bytí. Navštívil mne jeden herec, Terence Stamp, který
tu zůstal pár dní. Byl to inteligentní člověk a velký myslitel. Je
radost mluvit s takovými lidmi, protože je to pro nás oba vzájemně potěšující a prospěšné. Lidé, kteří jen naslouchají a slepě mně
následují, by sem chodit neměli. Jestliže nejsou schopni pochopit
mé poznání, měli by místo toho opakovat džapu. Když žáci opakují
posvátná slova „Já jsem Brahman“, totožnost Brahman následně
vyraší a projeví se. Jedině pak budete hodni naslouchat mým promluvám a dozrát natolik, abyste pochopili, co vám říkám.
Tazatel: Je „láska“ zdrojem „Já jsem“ anebo je „Já jsem“ zdrojem
„lásky“? Jaký je vztah, pokud vůbec je, mezi láskou a nenávistí
a co jsou jejich zdroje?
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Maharadž: „Jáství“, Uvědomění bez myšlenky, je láska. Láska
není vzata z „Jáství“. „Já“ se projeví, jakmile se láska pevně ustálí
jako „Jáství“. Když začne láska milovat sebe samu, to je „Já“. Jakmile je vše láska, není tu prostor pro nenávist. Jen když mně hořící
konec vonné tyčinky spálí, naštvu se a vyhodím ji. Ale jestliže je
vše Mnou (Já), otázka nenávisti je vyloučena.
Tazatel: Je-li „Jáství“ od těla odděleno, „kdo“ pak zakouší reakci
z vonné tyčinky?
Maharadž: „Jáství“ je kvůli tělu. Bez těla tu žádné „Jáství“ není.
Tazatel: Co se děje s „Jástvím“, když tělo odchází?
Maharadž: „Jakmile je zformováno tělo, objeví se spontánně
„Jáství“ společně s životním dechem. Životní dech a potravinové
tělo jsou důležité pro udržování „Jáství“. Když životní dech, opustí tělo, „Jáství“ zmizí (rozplyne se).
Tazatel: Kam „Jáství“ odchází?
Maharadž: Kam odchází tento plamen, když vyhasne?
Tazatel: Všude a nikam.
Maharadž: Stejnou odpověď použijte na „Jáství“.
Tazatel: Začleňuje toto učení myšlenku reinkarnace? Reinkarnuje
se „Jáství“?
Maharadž: Dokud se ztotožňujete s tělem a myslí, měli byste si
myslet, že to tak je (smích).
Tazatel: Děkuji, celkem vypovídající.
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Maharadž: Toto vše jsou pouhé představy. Vesničan, který má
strach z duchů a duší, se bude bát kráčet sám v noci po ulici, aby
ho duchové nechytili. Ale voják, který na duchy nevěří, se nebude
strachovat ani jít sám v noci v lese. Nevědomci, kteří jsou připoutáni k tělům, budou svázáni koncepty jako je reinkarnace atd.,
zatímco člověk s pochopením nebude mít strach ani ze smrti ani
ze zrození. Džňána je poznání; „Jáství“ a mája (iluze) jsou pozorovatelem a lílou (božskou hrou) současně. „Já jsem“ není vtaženo
do žádné z těchto činností. Vysvětluji vám toto poznání z úrovně
„Já jsem“, přestože můj přirozený stav „Jáství“ pozoruje.
Tazatel: Má-li koncept „Já jsem“ tendenci vybarvovat naši zkušenost, jak můžeme říci, jaká by byla naše zkušenost bez tohoto
konceptu?
Maharadž: Jakmile se stabilizujete v „Bytí“, nejsou tu žádné
myšlenky ani slova – Vy jste vším a vše je Vámi. Později přestane existovat i to. Krišna přiměl Ardžunu realizovat, že celý svět
je Krišna. Realizoval, že poznání „Já jsem“, což znamená projev
celého vesmíru, v něm vyvstalo spontánně. Tyto verše se zdají
být převzaty z Upanišád. Jsou totožné. Jakékoliv verše napsané
v Gítě jsou součástí Mahabharáty. Celá kapitola Gíty nebyla napsána Krišnou, ale byla nadiktována Sandževou, který seděl na
místě, na němž sděloval vše, co Krišna říkal, Ardžunovým nepřátelům. Měl schopnost vidět, co se děje na míle daleko a reprodukovat vše, co Krišna řekl Ardžunovi na bitevním poli. Nakonec to
Vjása upravil a zařadil do Mahabharáty.
Asi před čtyřmi lety jsem mluvil s Maurice Frydmanem, který zeditoval má slova, s důrazem na určité věci a dodal tam své
vlastní myšlenky, byla to kniha „Já jsem To“. Tato kniha a vše,
co bylo vysvětlováno v tu dobu, bylo důležité pro ono období.
Nyní hovořím celkem jinak. Vlastně toto by mělo být také nahráváno a publikováno, protože je to podrobnější a s důrazem na jiné
aspekty. ◙
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CCUniverzální Vědomí
pracuje i během spánku
Maharadž: Poté, co jsem byl zasvěcen svým Mistrem, Šrí
Siddharaméšvarem Maharadžem, měl jsem ve zvyku rozebírat
nejasnosti v učení se „spolužáky“. Jednou jsem zmínil jistou pochybnost svému příteli. Ten se během přednášky našeho Gurua
na mou otázku zeptal. Guru chtěl ihned vědět, koho to je pochybnost a on mu odvětil: „Maharadžova“. Náš Guru náhle vyskočil
a řekl: „Cože, ty máš pochybnost?“ Nic víc k tomu už nedodal,
ale od toho momentu, kdyby se vůbec u mne objevila pochybnost, vyvstala by zároveň odpověď. Intuice přichází podle osoby
sedící přede mnou. Dejme tomu, že zde někdo sedí. Nemusím
se ptát přímo jeho, ale místo něj můžu položit otázky někomu
jinému. Ten může povzbudit ke kladení otázek druhé, aniž by
o tom věděl. Poznám z tváří stav jednotlivých lidí, ale nemohu to
vyjádřit, protože pokud jsou někteří na nižším stupni, mohli by
se cítit dotčeni.
Tazatel: Řekl jste, že je zapotřebí být bdělý nepřetržitě 24 hodin?
Maharadž: Pokud se setkáváte s takovým problémem, je tomu
tak proto, že se pořád ztotožňujete s tělem a myslí a z této úrovně
(těla a mysli) chcete splynout s „Jástvím“.
Snový svět je výtvor vašeho Vědomí a je vytvořen kvůli Němu.
Je to dítě vašeho Vědomí. Jaký smysl má pak snaha opět splynout
s Vědomím?
Jiný Tazatel: Myslím si, že tazatel svou otázkou mínil to, že by
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byl během dne rád bez myšlenek, ale během snů si není vědom
svého těla a mysli. To je důvod, proč je trochu zmaten.
Maharadž: Vše, co děláte během bdělého stavu, ať už to je snaha
zbavit se svého ega nebo být bez myšlenek, se bude odehrávat
znovu ve stavu snovém. Namísto toho musíte dojít do takového
stavu, kde vše splyne s vaším Bytím. Poté, kdy již vše splynulo
s Bytím, a nakonec až zmizí i Bytí, vše ostatní zmizí spolu s Ním.
To je konečný stav. Nyní vidím tento svět díky slunečnímu světlu. Pokud by se ale náhle objevily mraky a zastínily by slunce,
vše by zmizelo. Toto stvoření je bez dělohy (početí). Stejně tak
je vytvořen i tento svět v bdělém stavu. Není zde žádné početí,
osvobození, ani žádné stvoření. Individuální vědomí funguje během bdělého stavu. Když usnete, myslíte si, že usne také vědomí,
ale Univerzální vědomí pracuje i během spánku. Je to individuální
vědomí v člověku, které usne. Osoba si tudíž neuvědomuje, že
Univerzální Vědomí či celý vesmír funguje nadále.
Tazatel: To, co tvoří, je Univerzální Vědomí anebo individuální
vědomí?
Maharadž: Tyto otázky vyvstávají kvůli udržování si egoismu.
Když jste v „Jáství“, není zde žádný egoismus – je zcela zlikvidován. Vědomí se objeví, je viděno, a poté opět zmizí. Je podobné větru na obloze. K chybě dochází proto, že považujeme „To“ Vědomí
za individuální vědomí. „Vědomím“ je míněno Univerzální Vědomí. V hlubokém spánku individuální vědomí či osoba zapomíná
na sebe sama, ale univerzální dění dál pokračuje. Cokoliv, nad čím
večer před usnutím meditujete nebo přemýšlíte, pokračuje. Proto je
důležité těsně před usnutím opakovat mantru – aby dál probíhala.
Tazatel: Tvoří „Jáství“ bez ega Vědomí?
Maharadž: „Jáství“ je bez ega. Pozdějšími produkty jsou mysl
a ego.
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Tazatel: Kde v „Jáství“ dochází k intuici a jak vzniká?
Maharadž: Kvalita „Jáství“ či Bytí je intuicí a inspirací. Stejně
jako když máte semínko a zasadíte ho, musí vyklíčit. Podobně
musí vyklíčit i kvalita Bytí.
Tazatel: Lidé jsou příliš ponořeni v úrovni vědomí těla a mysli,
natož aby se považovali za Bytí. To je důvod, proč se ptám na
intuici.
Maharadž: Kvalita inspirace bude odpovídat tomu, čeho se dotyčná osoba drží.
Tazatel: Ovlivňuje stav mysli před usnutím naše sny?
Maharadž: Ano. Recitujte posvátnou mantru, tím se ukotvíte
ve významu mantry. Neklaďte mi otázky z pozice lidské bytosti, osoby či individuality. Dávejte otázky s pochopením, že nejste
individualita; ztotožněte se s Vědomím nebo „Jástvím“ namísto
individuality.
Tazatel: Nejsme zvyklí na původní vyslovování mantry. Slova
potřebujeme, ale význam není tak účinný, jako když mantru řekneme ve svém mateřském jazyce.
Maharadž: Můžete ji říkat oběma způsoby.
Tazatel: Podle toho, co vím, je mysl tím, co udržuje tuto oddělenost, kterou nazýváme ´realitou´. Před „Já jsem To“, „Já jsem“.
Maharadž: Věnujete veškerou pozornost mysli a myslíte si, že
mysl činí všechnu rozdílnost.
Tazatel: První přichází „Já jsem“.
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Překladatel (S. Mullarpattan): V „Já jsem“ není žádná mysl.
Tazatel: Takže „Já jsem“ musí být zdrojem mysli.
Překladatel: Ano, mysl se vynořuje po „Já jsem“, ale toto „Já
jsem“ je pozorováno Absolutnem spolu s celým děním.
Maharadž: Včera jsme hovořili o dvou koncích vonné tyčinky.
Vrchní zažehnutý konec je pln aktivity a spodní konec je nehybný
a pozoruje. Činná část se nazývá mája a je tu kvůli mysli. Nečinná část představuje „Jáství“ nebo-li princip Puruša, který jen
pozoruje. Jedině tehdy, pokud se ztotožňujete s tím, co je nehybné, principem Puruša, se můžete poté stát pozorovatelem „Jáství“
a všech jeho aktivit. Bez tohoto „Jáství“ Absolutno neví, že „je“.
Pozorování není záměrné. Pozorování se Absolutnu děje pouze
s příchodem „Jáství“. „Jáství“ je jako dalekohled; musí být dostupné, aby mohlo pozorování nastat.
Tazatel: Jestliže doporučujete pozici pozorovatele, činí nějaký
rozdíl to, o jaký druh aktivit se jedná? Jak se k tomu vztahuje
volba, a jestli vůbec?
Maharadž: Všechny aktivity se dějí pouze kvůli vašemu „Jáství“.
Na „Jáství“ však nedělají žádný dojem. Hodnocení jako dobré
a špatné jsou aspekty mysli. Jste-li sjednocen s „Jástvím“, na tomto stupni už žádná mysl neexistuje.
Tazatel: Je toto Univerzální vědomí, o němž jste hovořil, totéž co
vnitřní Guru nebo Satguru?
Maharadž: Pokud hovoříte z pozice těla a mysli, individuality
či lidské bytosti, tak budete porovnávat Satgurua s Univerzálním
vědomím. Ale pokud se Tím stanete, z Absolutního hlediska je vše
Jedním. ◙
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CCPozorování „Jáství“
se děje Absolutnu
Tazatel: Meditace mi ještě nejde hladce. Zdá se být těžkopádná.
Maharadž: Myšlenka, že nejste ustálený a meditace je těžkopádná, jsou jen představy ve vaší mysli, a mohou být dopadeny jedině
pomocí mysli.
Tazatel: Ano, to je důvod, proč se neústupně držím Pozorovatele.
Maharadž: Proč být neústupný? Jen buďte uvolněný a dotazujte
se, proč je tu úsilí?
Tazatel: Každá chvíle je jako nektar (amrit). Je pro mě velmi důležitá a spíše než pocit uvolnění předkládá pocit úsilí.
Maharadž: Co je to za úsilí, které provádíte v tuto chvíli, která je
jako nektar?
Tazatel: Vynakládám veškeré úsilí, abych nebyl v egu nebo-li
totožnosti s tělem a myslí.
Maharadž: Odkud se bere nezbytná potřeba pojit se k tělu?
Tazatel: Je to jen zvyk z veškerého předcházejícího formování.
Maharadž: Může být chvíle nektarem? Chvíle je úlomek času.
Nektar je věčnost.
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Tazatel: Jestliže „Jáství“ přebývá teď v tuto chvíli, je věčností?
Maharadž: Všechny chvíle jsou jako letící jiskry, ale „Já“ je
nepřetržité.
Tazatel: V těchto dnech zakouším „Jáství“ často.
Maharadž: Kdo jej zakouší? Vy jste Vědomí. Otázka zakoušení
něčeho je vyloučena. Vše, co je, je tím, co jste Vy. Vy vytváříte
oddělenou totožnost.
Tazatel: Ano, oddělení.
Maharadž: Pozorování stavu Išwary se děje Mně. Išwara je projev pěti elementů a vesmíru. Pozorování „Jáství“ se děje Absolutnu. Žák (sádhaka), který je stabilizován v principu Išwary, by si
toto pochopení (siddha) neměl přivlastňovat.
Tazatel: Minulou noc jsem měl zkušenost vibrujícího „Já jsem“,
jakoby tam nebylo žádné tělo. Bylo to velmi intenzívní.
Maharadž: V jaké formě jste viděl tuto pulsaci (chvění)?
Tazatel: Nebyla tam žádná forma ani žádné tělo. Něco mne nutilo
tiše sedět a nechat to plynout.
Maharadž: Veškeré pocity či vibrace, které máte, jsou jen produktem pěti elementů.
Tazatel: Není to životní dech anebo stav „Jáství“?
Maharadž: Kromě pěti elementů tu jsou tři Guny (kvality chování), Puruša (mužský princip) a Prakrti (ženský princip). Těchto
deset aspektů je vyjádřením vašeho „Bytí“.
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Koncept, že Vy transcendujete tělo a mysl, a který přijímáte,
je pro hledající z mateřské školky. Nyní však hovořím k žákovi,
který již je stabilizován v „Bytí“. Takže první lekce by už měla
být za vámi. Celkový projev vašeho světa a vesmíru je jen vyjádřením a projevením vašeho „Bytí“.
Vědomí nebo-li Išwara není povahou individulita. Išwara značí
vyjádření všech forem. Nyní nasloucháte tomu, co říkám. Jakmile toto místo opustíte a budete se bavit s ostatními, řeknete jim, že
Maharadž mluvil příliš a navíc vás zmátl.
Tazatel: V žádném případě. Jediné, co se děje, je to, že vše je tak
jasné a rychlé. Krom toho, není kam jinam jít.
Maharadž: Brahman (nebo-li Išwara) a tento projev jsou vytvořeny samočinně, ale uvnitř toho jste vy snažíce se věci měnit.
Tazatel: Vědomí vnímá, že je vším, že je Išwarou. Pak spontánně
vyvstane touha věci měnit nebo přizpůsobovat, ale v tu chvíli se
odehraje vše ostatní a vy pochopíte, že to přizpůsobovat nemůžete. „Ono je.“
Maharadž: Bude se to dít pořád, ale vy do toho vtažen nejste.
Vy jste mimo to.
Tazatel: To je důvod, proč je pro mě tak nápomocné být tady.
Maharadž: Přesto jsou Dillí a svět pořád vzdáleny! Tato chemická látka, tato ingredience, je vaším „Jástvím“ a je udržována konzumací tohoto potravinového těla. Absolutno toto „Jáství“ podporované potravinovým tělem pozoruje. Je to jasné?
Po uplynutí nějaké doby je v bdělém stavu požadován odpočinek, a tak se „Jáství“ odebere do zapomnění. Jde si odpočinout
a zapomenout na sebe sama. Možná nyní přesně nechápete, co
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to znamená, ale jakmile se stabilizujete v „Bytí“, pochopíte, jak
Vy jste za stavy bdění a snění, protože ty jsou jen projevy vašeho
„Bytí“. Stavy bdění a snění náleží jedině vašemu „Jáství“.
Schopni pozorovat jsme jen díky „Jáství“. Není-li tu „Jáství“,
není zde ani nástroj k pozorování. To, co se děje, je, že během naslouchání toho, co vám říkám, se pořád zabýváte nějakými představami o Vědomí. Pokud se mé koncepty shodují s těmi vašimi,
jste šťastný. Já chci ale všechny vaše koncepty rozcupovat a ukotvit vás ve stavu bez konceptů.
Náš premiér Morardži Desai má pár svých pevných představ
o Bohu a nechce je nijak měnit. Paní, která sem chodí, premiéra
zná a dala mu i jeho bratrovi dvě knihy mých promluv. Morardži
je jen zběžně přelétl a řekl: „S tím nesouhlasím.“ „Nesouhlasím“,
znamená „tato slova se neshodují s mými koncepty.“ Nechtěl, aby
byly jeho koncepty rozcupovány, ale jeho bratr byl užaslý a řekl:
„Něco na tom je.“
Tazatel: Jsem-li hluboko uvnitř, pak vše odejde a není tu žádné
„Já jsem“, je to tak?
Maharadž: Toto „Jáství“ splyne s Absolutnem. ◙
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CCUvědomění ´Bytí´
se událo samo
Maharadž: Jakmile se stanete principem Išwara, není zde vůbec
žádný pocit osobnosti. Neznepokojujte se ztrátou své osobnosti
během naslouchání tohoto učení (poznání), protože osobnost byla
vždy iluzorní. Abyste mne i jen pochopili, tento pocit osobnosti
nesmí být přítomen. Vy jste poznání a nemáte absolutně žádný
tvar či formu. Jste neosobní. Jste komplexní (úplní). Jste neprojevení, jste Univerzální Vědomí. Co by se stalo, kdybyste se vydali hledat toto Vědomí? Hledající by zmizel v hledání, protože
„Jáství“ je vše, co je.
Tazatel: Mám k tomu otázku.
Maharadž: Nesoustřeďte se na svou otázku. Soustřeďte se na to,
co říkám. Nic neříkejte, jen naslouchejte.
Tazatel: Jsem schopen uznale vám naslouchat, proto mluvím.
Maharadž: Prostě nechte otázku odejít, buďte silný.
Tazatel: Mluvíte moc zostra … zraňuje mě to.
Maharadž: Jen to zahoďte. Neohlížejte se ani tímto směrem, prostě se soustřeďte na to, co vám říkám.
Tazatel: Mezi tím, co zde bylo před otázkou a tím, co následovalo
později, byl předěl.
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Maharadž: Prozkoumejte, co zde bylo předtím, než otázka
vyvstala. Nemluvte o tom, co přišlo po otázce.
Tazatel: Já ale nevím, kdo jsem, to je má skutečnost.
Maharadž: Dokud sem chodíte, vaše hledání neskončilo. Jste tu,
protože hledání není u konce. Snažte se zjistit proč. Co je To, co
hledáte? Není zde nic, jen proces hledání.
V tomto světě můžete být kýmkoliv, dokonce i Bohem Brahma
nebo Višnu, ale nemáte moc udělat nic. Vaším životem je vaše
existence. Je vytvořena z pěti elementů a závislá výhradně na
těchto pěti elementech.
Konečné Vědomí (Absolutno) je sirotek bez rodičů či zdroje. Nepotřebuje nikoho. To, co rozumíte pod objektivním světem, je vše
dualita. Váš objektivní svět se skládá ze vztahů. Po celou dobu
musíte být na někom závislý – na kamarádovi, manželovi, ženě
atd. V objektivním světě je jen závislost, zatímco ve vašem pravém
stavu je vždy nezávislost. Existence bez totožnosti, která je vaší
pravou přirozeností, je nezávislost. Nyní je půl dvanácté, nemůže
být dvanáct. Dvanáct bude až za půl hodiny. Nemáme nad tím žádnou kontrolu; čas musí plynout. To značí, že jste pořád na něčem
závislý. Nemůžete žít nezávisle na čase, prostoru či elementech.
Všichni jsou bezmocní. Jedině Konečné Vědomí je nezávislé.
Stav klidu či radosti je Púrnabrahman neboli Nirvána. Ten, kdo
pro potěšení (zábavu) nepotřebuje nikoho dalšího, je Nirandžan.
Věčně přítomný je nitya. Tento stav se vůbec nikdy nezmění. Zcela nezávislý nemůžete být do té doby, dokud si budete vědomi těla
a jeho potřeb. Vědomí nepotřebuje světlo ani tmu. Nepotřebuje
odpočinek. Je Pravdou a není v něm žádná změna.
Když jsem byl mladý, měl jsem tu sílu ohnout kus kovu a vrátit
ho zpět do původního tvaru. Nyní jsem starý a potřebuji pomoc,
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abych se přemístil z místa na místo. Kam se poděla ta síla? Vůbec
se mnou nezůstala.
Všechny tyto věci v objektivním světě jsou neoddělitelné od
svých atributů. Atribut ze své vlastní podstaty na něčem závisí.
Toto poznání „Já jsem“ je také atribut. Tudíž, „Jáství“, ať už jakkoli, musí také na něčem záviset.
Tazatel: Co je to koncept iluze (máji)?
Maharadž: Koncept máji přichází z „Jáství“. Existence máji
a světa kolem vás vyvstává jedině tehdy, když jste si vědom sebe
sama. Toto je stav temnoty a nevědomosti, jež je od poznání na
hony daleko. Uvnitř stavu poznání mája neexistuje.
Tazatel: Co je to Átma Prém (Sebeláska)?
Maharadž: Átma Prém je také díky „Jáství“. Na samém začátku
vás Átma Prém může rozptylovat a vše, co spatříte, je mája, jež je
stavem nevědomosti. Dojdete-li do stavu poznání, tak bude neexistující i toto Átma Prém. Slovo mája má zde jiný význam. To, co
nazýváte láska, je samotná mája. Láska hraje mnoho rolí. Všechny
tyto domy atd. byly vytvořeny z máji. Láska neboli mája postavila
celou Bombaj. Láska nabývá mnoho tvarů; mula-mája vytvořila
Višnua a Šankaru, ale co bylo předtím? Mája je pachatel. Člověk
se nechal vtáhnout do tohoto konceptu a iluze lásky, a kvůli tomu
je lapen v cyklu zrození a smrti. Pocit lásky je velký omyl, pokud
se do něj zamotáte. Je tu láska (záliba) pro tolik mnoho věcí. Ve
chvíli, co je vytvořena iluze, začíná zápletka. Uvažováním v pojmech muže a ženy jste se do této iluze zamotali.
„Ty jsi Paramátman“. Toto mi řekl Guru před odchodem do Mahásamádhí (než opustil tělo). Jeho slova měla takovou sílu, že se ve
mně usadila a vryla natolik, že jsem se stal Tím (Paramátman). Za
jeho sdělením bylo tolik síly a intenzity, že vše, co řekl, se splnilo.
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Tazatel: Praktikoval jste neustále posvátnou mantru, kterou vám
váš Guru udělil?
Maharadž: Neopakoval jsem ji. Neustále jsem jí (uvnitř) naslouchal. Síla mantry závisí na intenzitě víry, kterou máte.
Tazatel: Existuje pro tuto víru nějaká příčina?
Maharadž: Ano, je tu primární, velká příčina, jíž je poznání „Já
jsem“. Toto je příčina, která je za vírou. Uvědomění mého „Bytí“
se událo samo. Prostě se děje. Vyvstání tohoto poznání „Já jsem“
je před zformováním pěti elementů. Konečné Vědomí, Absolutno,
si není dokonce ani vědomo Sebe sama nebo jakéhokoliv dění.
Vědomí bylo Jedno, ale byli vytvořeni dva lidé opačného pohlaví a láska mezi nimi stvořila svět. Tento zvuk a toto uvědomění
nejsou jedním, ale dvěmi. Vědomí je pouze špetka, a tato iluze
vzešla z této špetky. ◙
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CC„Jáství“ je sattva
Maharadž: Jakmile se objeví „Jáství“, spontánně jako blesk na
obloze, iluze Sebelásky se rozpadne do pěti základních elementů:
prostoru, vzduchu, země, ohně a vody. Sebeláska, „Já jsem“, se
však jeví jako Sattva Guna tomu, kdo toto přijímá jako přirozený proces. Je-li „Já jsem“ používáno k dosažení něčeho ve světě,
pokládá se za Radža Gunu. Když je použito k získání zásluh za
úspěchy, nazývá se Tama Gunou. Všechny elementy splynou do
jednoho, a skrze zemi vytvoří porost a obilí. Porost je krmivem pro
zvířata, která nám dávají potravu a mléko. Obilí je potravou lidských bytostí, v nichž už je zapuštěn nejjemnější princip. Jakmile
je obilí vstřebáno do těla, stává se „potravinovým tělem“. Toto tělo
je formováno z mléka, ovoce, zeleniny a obilí, které konzumujeme.
Když je zde životní síla, objeví se „Jáství“. „Jáství“ je kvalitou sattva guny, která je od slova sat – být. „Jáství“, které se objevuje ve
zlomku sekundy, existuje díky potravinovému tělu.
Jakmile je individualita (džíva) narozena, začne si být vědoma
svých rodičů, a poté si uvědomí své teritorium, pole působnosti, potravu. Tvary jsou formovány podle formy rodičů. Lidské
bytosti dávají život lidským bytostem, zvířata rodí zvířata, hadi
a červy jsou tvořeni z nejnižších forem života. Čtyřnohá zvířata
a dvounohé lidské bytosti jsou tvořeny z vyšší životní síly. Sebeláska se týká výhradně lidských tvorů, které jsou vytvořeny ze
semene a vajíčka. Jakmile forma rodiče dozraje, je zformováno
semeno a vajíčko, a do něj je vtištěn obraz nebo forma rodiče.
Každé semeno vytváří individualitu, která se liší od těch ostatních. Semeno jednoho člena rodiny je odlišné od ostatních. Obraz
v semenu je otištěn ve zlomku sekundy a nové stvoření je narozeno podle tradiční formy. Některé druhy jako např. husy se rodí
po třech měsících, lidské bytosti se narodí po devíti měsících od
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početí. Všechny živé bytosti, stejně jako každý tvar a forma, jsou
vytvořeny ze sloučení pěti elementů spolu s esencí země. Existují
čtyři způsoby stvoření. Tomu, co je vytvořeno ze vzduchu, jako
např. bakterie a různý hmyz, se říká Udhvaja. Tomu, co je zrozeno
z vody a potu těla, jako např. červy atd. se říká Svedaja. To, co je
zrozeno z vajíčka jako např. hadi, ryby a ptáci, je označeno jako
Undeja. Zvířata a lidské bytosti, které mají svou vlastní cestu rozmnožování, jsou zrozeny z elementu země; říká se tomu Jaraja.
Spolu s pěti elementy se vtiskne do formy také kvalita vesmíru zvaná osud neboli prarabdha. Proces zrození nevzniká skrze úmyslnou činnost; děje se spontánně. Všechny činnosti jsou předurčeny.
Na základě současného trendu „mísení“ soudím, že všechny
rasy se nakonec smíchají dohromady. Kasty a vyznání pozbudou
na významu a bude nemožné rozpoznat čistého Inda nebo čistého Evropana. Celkové schéma lidské rasy se změní. Rozdělení na
hindy, muslimy či křesťany přestane existovat. Jedinými zbývajícími kategoriemi bude muž a žena.
Dokud přetrvává totožnost s tělem a egem, nemůžete být osvobozeni. Budete jen pořád následovat stejné konvenční schéma
chování jako zbytek světa. Ale jaké je skutečné chování vaší pravé
dharmy? S jakou totožností mi kladete tyto otázky? Poznání, které máte, je produktem vaší vnímané totožnosti, ale jaké poznání
máte o své skutečné totožnosti? Před kladením dalších otázek toto
nejprve pochopte.
Co je to, co chcete nejvíce? Co je tím, za čím se ženete? Milujete
své tělo a dožadujete se věcí, které vám dávají radost. Cítíte egoistickou pýchu na to, čeho jste dosáhli. Ale jakmile naleznete svou
pravou totožnost, to „co jste“, pak budete stabilizováni v tomto
Uvědomění. Budete oproštěni od chtivosti, připoutanosti a pýchy.
Věc, která vás přitahuje ze všeho nejvíce, je vaše „Jáství“. Chcete
si toto „jáství“ zachovat. Chcete „Být“. Toto „Jáství“ je to, co popravdě milujete ze všeho nejvíc. Chcete být naživu.
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Tazatel: Takže svoboda leží ve schopnosti nalézt, kdo jsem?
Maharadž: Jakmile objevíte toto „Já“, jež nemá žádnou barvu,
představu či tvar, nebudete již dále požadovat svobodu, nebudete
podmíněn svobodou. Budete za svobodou.
Co je to jóga? Jóga znamená sjednocení, dvě věci spojené dohromady – to je jóga. Celá populace je výsledkem jógy. Jedna
skupina spojena nebo sjednocena s druhou plodí potomky s identitou představující obě skupiny. Proč hledáte jógu? Jóga znamená
most, spojení nebo vztah. Proč hledáte toto spojení? Musíte zjistit,
proč se objevilo. Před objevením se mostu jóga požadována nebyla. Musíte zjistit, jaký byl váš stav před tímto mostem. Jakýkoliv
princip nebo stav, který zde byl před tímto spojením, před existencí mostu, byl dokonalý stav. Protože se zdánlivě objevil most,
cítíte se odděleni od svého skutečného „Já“, a snažíte se znovu
být sjednoceni; to je jóga. Kvůli tomuto jste se stali služebníkem
svých žádostí.
Metoda, kterou praktikují jogíni, je kontrola dechu. Pomocí této
kontroly dechu jsou schopni vstoupit do stavu samádhí. Protože
byly jejich žádosti na nějaký čas potlačeny, myslí si, že dosáhli
Seberealizaci. Před tím, než jsem se setkal se svým Guruem, měl
jsem pro tyto věci zálibu.
Jednou mne přišel navštívit velký jogín. Pod kontrolou svého dechu si nechal přes sebe přejet náklaďák. Toto
byly zázračné síly, které mohl předvádět. Byla to ale sféra jeho jógických studií – kontrola dechu, provádění zázraků
a předvádění se. Ti, kdo vstupují do samádhí pomocí zadržování dechu, se pouze naučili nějaké dovednosti. Nemají poznání
a netranscendovali poznání. S akrobacií dechu mohou dočasně
dosáhnout nějaké síly, ale to není skutečné sjednocení se Zdrojem.
Je požadováno poznání „Já“ (džňána). Oni Konečnou Jednotu
s Absolutnem nedosáhli. ◙
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Dodatek 1

Rozhovor s Alexandrem
Byli jsme zrovna zaneprázdněni překladem knihy Sebepoznání
a Seberealizace od Nisargadatty Maharadže. Alexandr se tehdy
rozhodl poskytnout nám pro změnu rozhovor, jako druh duchovní
praxe. Tento rozhovor přečkal i zhroucení počítače, vloupání
a krádež, protože jsem naštěstí stihl včas udělat kopii. Ukrýval
jsem ho jako poklad po mnoho let až dodneška.
Alexandr se potkal s Maharadžem v roce 1978. Začátkem září
tohoto roku se vrátil z Indie Jaques Lewenstein s knihou Já jsem
To a nahrávkami Nisargadatty Maharadže.
Alexandr: Tato kniha se dostala do rukou Woltera Keerse. Byl
z ní velice nadšen, protože po smrti Krishny Menona (Wolterova
duchovního učitele) neslyšel tak čirou advaitu jako bylo v knize
Já jsem To. Po přečtení této knihy se ji rozhodl přeložit a vydat,
protože „byla nesmírně dobrá“. Wolter mi ji hned přinesl a já
z ní byl velice nadšený. Poté jsem nalezl v časopise Panorama
mizerně napsaný článek – „Bůh nemá zuby“, jehož autorem byl
mladý muž uvádějící televizní pořady. Byla v něm fotografie
Nisargadattovy hlavy v životní velikosti – tak jsem se poprvé
seznámil s Nisargadattou. Do té doby mi Wolter říkával: „To je
vše, co pro tebe mohu udělat. Někoho bys potřeboval, a já pořád
nevím koho“. Ale po přečtení knihy Já jsem To za mnou přišel
a řekl: „Jestli ti mohu poradit, běž okamžitě za Nisargadattou.“
A já ho poslechl.
Co jste hledal?
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Nic víc jsem nehledal. Věděl jsem všechno. Ale pokud byste se
mne zeptal, co jsem se naučil, odpověděl bych vám, že vlastně
ani nevím. Že je tu něco základního, co pořád neznám. Bylo ve
mně něco jako hluché místo, se kterým nikdo nevěděl, co dělat.
Krishnamurti nevěděl o ničem, co by mi na to mohl říci. Bhagaván
pro nás v tu dobu nebyl někým, za kým by se s těmito otázkami
dalo jít. Nebyl jím ani Da Free John. To byli v té době známí
mistři. Měl jsem v sobě hluché místo. Jediné, co o něm víte je to,
že o něm nic nevíte. Víte jen, že pokud byste k sobě byli naprosto
upřímní, pokud byste šli k naprosté podstatě sebe sama, pak byste
si přiznali, že jste tu hádanku ještě nerozřešili.
Jaké jsou vaše první dojmy z Bombaje?
První, co jsem uviděl, bylo malé schodiště vedoucí do pokoje
v podkroví. Nejprve tam vstoupila má hlava a první, co jsem při
vstupu uviděl, byl pan Saprem a Nisargadatta.V místnosti byli
přítomni tři nebo čtyři lidé.
„Jsem tu“, řekl jsem. Nisargadatta: „Konečně jste přišel.“
Ano, to bylo vše, co mi Nisargadatta s překladatelem řekli. Pro
mne to bylo něco, s čím jsem se setkal poprvé. Poté, co jsem vešel
dovnitř, jsem měl pocit, že nyní je to opravdu vážné. Už není
úniku, k něčemu tu dojde.
Popravdě už jsem se setkal s mnoha podobnými lidmi, jako
jsou: Krišnamurti, Jean Klein, Wolter, Swámi Ranganathánanda
a s několika méně známými Indy. Byl jsem samozřejmě příliš
mladý pro Ramanu Maharišiho a Krišnu Menona. Zemřeli
v padesátých letech. Mně tehdy bylo teprve sedm nebo osm let,
a to není zrovna věk na to, aby se člověk zabýval touto tématikou.
Pro nás bylo podstatné počkat si, čekalo se na žijícího mistra. Byl
jsem si jist, že toto je ten muž, kterého jsem tak hledal. Zeptal se
mne, zda jsem ženatý, co dělám a proč jsem přišel do Indie.
Jiskra ´Jáství´

75

Co přesně jste od něho chtěl?
Seberealizaci. Chtěl jsem vědět, jak jsem byl „dán dohromady“.
Řekl jsem: „Slyšel jsem, že jste největší ničitel ega, jaký existuje.
A to je to, co chci.“ Nisargadatta: „Nejsem ničitel ega, ale brusič
diamantů. Vy jste také diamant, ale neopracovaný, a ten je
zpracovatelný pouze čirým diamantem. A to je práce vyžadující
preciznost, protože pokud není vykonána pořádně, rozpadnete
se na sto kusů, a pak už není nic, co by vám zbylo. Máte nějaké
otázky?“
Řekl jsem mu, že Maurice Frydman byl rozhodujícím důvodem
pro můj příchod. Frydman byl přítel Krišnamurtiho a měl v plánu
vydat všechny rané práce Krišnamurtiho ve vydavatelství Chetana
v Bombaji. A pak se doslechl od pana Dikšita, vydavatele, že žije
v Bombaji někdo, koho musí navštívit. (Já jsem To nebylo tehdy
ještě publikováno, protože Frydman se tehdy s Nisargadattou
právě setkal). Frydman přišel se svými obvyklými skeptickými
názory. Přišel tam a během dvou týdnů pochopil vše, co se mu
u Krišnamurtiho pochopit nepodařilo. Já jsem si pak pomyslel:
„Jestli se Frydmanovi ujasnilo vše během dvou týdnů, jak dlouho to
potrvá mně?“ Toto vše jsem Nisargadattovi pověděl a on řekl: „To
nevypovídá nic o mně, ale vše o Frydmanovi.“ Dodal také: „Lidé,
kteří nerozumí Krišnamurtimu, nerozumí sami sobě.“ Pomyslel
jsem si, že to je opravdu úžasné, protože všichni Guruové, které
jsem doposud poznal, vždycky každého kritizovali. Zdálo se mi,
jako by mi chtěl pomoci, abych se uvolnil. Nepokoušel se mne
nijak vyprovokovat. Rád jsem se uvolnil, protože, jak určitě
všichni chápete, byla to spíše napjatá situace.
Nisargadatta: „Máte nějaké otázky?“
Řekl jsem: „Ne.“
Nisargadatta: „Kdy sem hodláte chodit?“
Odpověděl jsem: „Každý den, pokud dovolíte.“
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Nisargadatta: „Dobře. Choďte na rozmluvy dvakrát denně, ráno
a odpoledne, a uvidíme, jak to půjde.“
Pak jsem ještě dodal: „Neodejdu odsud, pokud se mi vše
nevyjasní.“
Nisargadatta: „To je v pořádku.“
Byla to pravda?
Ano, bez pochyby. Protože co on dělal – v průběhu dvou minut
dokázal objasnit, že jakákoli vědomost, kterou jste předložil,
není vaše. Že je pouze vyčtená z knihy, vypůjčená či ukradená,
nebo že je to vaše fantazie, ale že nejste schopen mít přímý vhled,
přímé pochopení, vidět to bez prostředníka, bez vědomí sebe (tzv.
individuality).
A to mne příšerně děsilo, protože cokoli jste řekli, bylo brutálním
způsobem shozeno.
Co přesně se dělo s vámi?
Druhý den se mne zeptal, zda mám nějaké otázky. Pak jsem se
ho více méně romanticky začal ptát na reinkarnaci. Řekl jsem, že
odjakživa cítím spojení s Indií, a když jsem poprvé slyšel slovo
„Indie“, byl to pro mne šok a slovo „Jóga“ bylo pro mne jako
výbuch bomby. Poprvé jsem je slyšel v televizi. Pojem „British
India“ na mne působil jako pánova píšťalka na psa. Zeptal jsem
se, zda jsem mohl žít v předchozím životě v Indii. Poté začal
Nisargadatta klít v jazyce Marátí a byl neuvěřitelně rozčílen, což
trvalo asi deset minut.
Pomyslel jsem si: „Můj bože, co se stalo?“ Překladatel byl
na takové situace zřejmě zvyklý, protože zůstal zticha, a když
Maharadž skončil, shrnul vše do jedné věty: „Maharadž se vás
ptá, jestli to myslíte vážně. Včera jste přišel a žádal seberealizaci,
a dnes přicházíte s otázkami patřícími do mateřské školky“...
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Tímto způsobem vás přiměl být neuvěřitelně bdělým. Všechno
se přijímalo těžce. Během několika dnů jsem pochopil, že
nevím absolutně nic, že vše co vím, všechny znalosti, které jsem
nashromáždil, byly knižní znalosti, z druhé ruky, naučené, ale sám
od sebe nevím nic.
Ubezpečuji vás, že to se mnou hýbalo. A to se dělo den co den.
Ať už jsem vyrukoval s čímkoli, ať už to byl inteligentní, anebo
hloupý dotaz, nebyl v tom žádný rozdíl. Jeden den tvrdil jedno
a druhý den přesný opak a následující den vše znovu překroutil tak,
že už to ani víc nebylo možné. A tak to šlo dál, až jsem prostým
pozorováním pochopil, proč tomu tak bylo, a že to byla opravdu
úžasná realizace. Proč zkouším stále nacpat vše do konceptů, vše
pochopit na bázi myšlení a pocitů?
Dal mi návod, jak uvidět věci jiným způsobem, tedy opravdově.
A pak jsem pochopil, že nemá smysl tímto způsobem pohlížet
na své „já“ ať už tak říkáte čemukoli. Bylo to naprosté podkopání
sebe-vědomí – jako termit požírající židli, která se v určitém
okamžiku stane skrz naskrz prožraná. Vypadá to jako židle, ale už
to nemá se židlí nic společného.
Vedlo to k seberealizaci?
Takto to běželo dál až do chvíle, kdy jsem toho všeho měl
jednoduše dost. Co je moc, to je moc... Neřekl bych, že jsem byl
zuřivý, došlo u mne k určitému posunu v náhledu na autority,
počínajíc těmi mimo mne, včetně Nisargadatty, až po autoritu ve
mně. Nisargadatta mluvil a v určitém okamžiku řekl „Nikdo“.
Řekl: „Ve skutečnosti tu není nikdo, kdo mluví.“ To už na mne bylo
moc. A řekl jsem: „Jestliže nemluvíte, tak proč potom nedržíte
klapačku? Proč mluvíte?“
Zdálo se, jako kdyby se právě na to čekalo.
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Nisargadatta: „Chcete, abych už nemluvil? Tak dobře. Nebudu
už mluvit, a pokud bude chtít někdo něco vědět, může jít okamžitě
za Alexandrem. Od této chvíle se nebude nic překládat, tlumočníci
už sem nemusí chodit, už se tu nebude mluvit anglicky. Bude se tu
mluvit v jazyce Marati a pokud bude mít někdo nějaké problémy,
může jít za Alexandrem, protože on, zdá se, ví všechno.“
A pak začaly problémy s ostatními. S podlézavci a šplhouny, kteří
trvali na mé omluvě! Nikdy v životě! Nemůžete se přece omluvit
NIKOMU, no ne?!
Nisargadatta mi ještě řekl: „Vy už sem nikdy nechoďte!“
Odpověděl jsem: „Co myslíte tím, že už sem nikdy nemám chodit?
Zkuste mne zastavit. Zbláznil jste se?“
Všichni překladatelé byli zmateni. Ještě nikdy nic podobného
nezažili. A Nisargadatta byl rozčílen, neuvěřitelně rozčílen! Hodil
mi pod nohy moje dárky se slovy: „Nic od vás nechci, NIC od
vás chci.“
A to byl zlom, protože se něco stalo, už zde nebylo myšlení, protože
jsem byl... došlo k uvědomění. Pociťoval jsem to tak, že ke mně
všechno přichází ze všech stran. Rozum, logika, intelekt přicházely
z jedné strany a z druhé ve stejnou dobu srdce, pocity a všechny
jevy. Veškerý projev ke mně přicházel z těchto různých stran
a směřoval do jednoho absolutního středu, kde to vše vybouchlo.
Bum! Po tom všem se mi rozsvítilo...
Druhý den jsem přišel jako obvykle. Sezení se konalo, ovšem
bez angličtiny. Ubezpečuji vás, že atmosféra se dala krájet
nožem, protože jsem se samozřejmě provinil a Nisargadatta mi
to všechno chtěl dát spolknout. Překladatelé byli zcela potichu.
Nemluvilo se. A další den nebylo ani sezení. Nisargadatta přijel
autem a jakmile mne uviděl, odjel pryč, do kina... Potom jsem
mu napsal dopis. Dvanáct stran perfektní angličtinou. Měl jsem
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někoho, kdo mu ho doručí. Všechno šlo ven. Vše jsem napsal.
A jeho odpověď byla: Ať ke mně přijde v deset hodin. Přečetl
můj dopis a řekl: „Pochopil jste. Tento střet byl potřebný
k odstranění toho sebe-vědomí. Pochopil jste úplně, jsem šťastný
z vašeho dopisu a nic se mezi námi nestalo.“ Tohle opravdu
vyčistilo vzduch. Zeptal se, jestli chci dále zůstat. „Tento průlom,
ke kterému došlo 21. září 1978 způsobil, že tu zůstanu rád“.
Nisargadatta: „To je dobře.“ Od toho dne jsem navštěvoval
všechny rozhovory a někdy také překládal, pokud přijeli např.
Španělé, Francouzi nebo Němci. Fungoval jsem trochu jako
pomocník.
Takže ve skutečnosti používáte stejnou metodu jako Nisargadatta:
Odříznete vědomí Já jsem a necháte lidem uvidět jejich totožnost.
Byla to jeho metoda?
Ano. Rozpoznej nepravé jako nepravé a nech pravdu, aby se
zrodila. Nejhezčí na tom je moje základní dilema, „moje“ ve
smyslu každého jednotlivce, když se táže sebe sama: „Proč jsem
zde?“ Odpověď byla naprosto odlišná od toho, co jste očekával.
Každý má nějaké představy, ale nikdy jsem ani v nejbujnější
fantazii netušil, že realizace TOHO je něco takového.
To byl první bod. Druhým bodem je okamžik, kdy máte možnost
uvědomit si sám sebe bez pýchy, arogance a intelektuálství. A úloha
Gurua, kterou je schopnost uzavřít vám všechny únikové cesty
před konfrontací sebe se sebou, byla u Nisargadatty neobvykle
velká, aspoň v mém případě. A to bylo pro mne rozhodující.
Protože kdybych měl tehdy možnost utéct, využil bych ji. Jako
zloděj , který se snaží potichu zmizet.
Řekl o tom někdy něco?
Řekl, že je zapotřebí neuvěřitelné odvahy k tomu u něho zůstat
a že moje přítomnost mu málem přivodila srdeční záchvat a že už
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nemá sílu pouštět se do případů jako je můj, protože zestárl. Mám
pocit, že jsem se tam dostal v pravý čas. Později už byl nemocný.
Řekl: „Nemám už sílu zkoušet přesvědčovat lidi. Jestli chcete,
jestli se vám to líbí, choďte sem dál, možná z toho něco získáte,
ale já už nemám sílu přesvědčovat lidi tak, jak jsem to udělal
s ním.“ (a ukázal na mne).
Jsem mu tak vděčný, protože to pouze ukázalo, jak velký byl můj
odpor. Musela tam být přiměřená síla, která je přesně o kousek
silnější než váš nejzáludnější a nejsilnější odpor. To ukázalo, jaký
byl můj odpor a jak velká byla jeho moc a jeho dovednost. Pro
mne byl Nisargadatta velkým Satguruem.
Skutečnost, že byl schopný porazit můj odpor – a mohu vás
ubezpečit, po tom, co uplynulo 15 let od těchto událostí, že můj
odpor byl neobyčejně rafinovaný a vychytralý – byla úžasná. Byl
jsem pro něho opravdu velice těžký případ, i přesto, že to předem
věděl. Proto jsem musel nalézt tak mimořádnou bytost jakou byl
Maharadž. Říká to o mně vše. Právě tak jako když Nisargadatta
řekl na začátku, že to vypovídalo o Frydmanovi. Ale já jsem
nikdy nikde neviděl větší obratnost v uzavírání únikových cest, lží
a falešných ochran, než u Maharadže.
Samozřejmě, nebyl jsem všude, ale s Ramanou Maharišim jste se
právě jen rozplynul. To bylo něco jiného. U Krišny Menona zase
nešlo váš intelekt udržet pod jeho obrovským tlakem pohromadě.
Ale u Nisargadatty byl každý útěk odsouzen k nezdaru.
Lidé, kteří přišli něco získat, nebo lidé, kteří chtěli něco přinést,
se stali v průběhu pěti minut bezradnými, odhalenými a ocitli se
za dveřmi. Viděl jsem velmi mnoho osob odcházet s nemalou
hrůzou. A v tom okamžiku jsem se přestal bát, protože jsem
cítil, že nemám už co ztratit. Nemohu říci, že to ode mne bylo
příliš statečné. Mohu jen říci, že se stejnými pocity jako oni jsem
odešel i já. A co na tom bylo krásné bylo to, že i Nisargadatta
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to ocenil. Protože mnoho lidí poslal pryč, a oni skutečně odešli
a už se nevrátili.
Říkával: „Zbabělci. Neposlal jsem je pryč, poslal jsem pryč tu
jejich část, která sem nepatřila.“ A jestliže se vrátili zcela otevření,
už nic neříkal.
Ale v průběhu událostí se mnou se na toto zapomnělo. Byl tam
také lékař, skutečně ušlechtilý muž, který řekl: „Nemyslete si, že
je k vám krutý, nemáte představu, kolik lásky v něm je, když s vámi
tohle dělá.“ Řekl jsem: „Jo, jo, jo, to znám.“ Protože jsem od nikoho
nechtěl žádné komentáře. Vždyť tohle bylo konec konců to, pro
co jsem přišel!!! Už jen způsob, kterým se to stalo, byl naprosto
nesrovnatelný s tím, co jsem očekával i ve svých nejdivočejších
snech. Avšak to hovoří více o mně, než o Maharadžovi, a stále si
to myslím.
Takže Maharadžova metoda spočívala v tom, nechat vás
rozpoznávat klamné jako klamné, vidět lži jako lži a přijít
k pravdě touto cestou?
Ano, a šlo to hlouběji, než bych kdy věřil. Myšlení naprosto
nepomáhalo. Rozum neměl šanci. Srdce bylo také v pasti. A to je
přesně to, co se tam stalo. To je všechno. Já vím, že po tomto dni,
21. 9. 1978, už nikdy nevzniklo v této otázce ani zrnko pochybnosti
a autenticita, naléhavost a hodnověrnost tohoto pochopení se od
té doby už nikdy nezměnila. Není autority na tomto ani na jiném
světě, která by dokázala zničit mou realizaci. Takže takto se věci
mají.
Řekl Maharadž co máte dělat po realizaci?
Zeptal jsem se: „To je všechno velmi krásné, ale co teď? Co mám
dělat se svým životem?“ A on řekl: „Prostě jen mluv a lidé se
o tebe začnou zajímat.“ A tak to taky bylo.
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Navštěvoval jste ho často?
Různě. Tak často, jak to bylo možné, jsem tam byl každý rok
2 nebo 3 měsíce až do poslední chvíle. A když jsem věděl, že už
ho neuvidím, nebyl tu žádný smutek anebo něco podobného. Bylo
to prostě tak, jak to bylo. A bylo to tak dobře.
Dělal Maharadž s ostatními totéž, co s vámi?
Ne tak intenzivně a tak vytrvale.
Dostáváte to, co dáváte?
Ano, je tomu tak. V jistém smyslu to Nisargadatta dělal s každým,
ale pokud byl někdo příliš citlivý, přistupoval k němu jiným
způsobem. Přirozeně je rozdíl, jestli před vámi sedí jeptiška, nebo
rebel jako já, budící dojem, že na to má.
Naposledy řekl: „Bude mít v Evropě velký vliv. Má poznání.
Bude zdrojem toho, co učím.“ A pak se jeho zářivé oči podívaly
na mne. Je to pořád tak krásné. Uplynulo už deset let, a přece se
to zdá jako pře týdnem. Postupem času jsem se naučil oceňovat
Nisargadattova slova. Věci, na které jsem se v minulosti ptal, se
projevují teprve nyní. Nejdřív jsem si myslel, že to, jak o těchto
věcech mluví, je jen typicky indický způsob vyjadřování, ale je
zázrak, že jsem se všech jeho rad skutečně naučil držet. Párkrát,
co jsem je nenásledoval, dopadlo vše katastrofálně.
Například?
Nisargadatta mi řekl: „Nezpochybňuj Velké Jedince. Raduj se
z toho, že jsou.“ Musím připustit, že jsem s tím měl problémy,
ale Nisargadatta, znaje mou rebelskou povahu – a přirozeně ji
poznal okamžitě – mi to neustále připomínal. A kdykoli vidím, že
se tento rys mého charakteru snaží opět prosadit, slyším jeho hlas:
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„Nezpochybňuj Velké Jedince.“ Vím s jistotou, že to předvídal.
A podobně říkal mnoho dalších věcí, které náhle začnou mít
smysl. Tehdy ho slyším.
Wolter říkával: „Jediná slova, která ti po realizaci zbudou,
jsou slova tvého Gurua. Všechny vědomosti zmizí, ale Guruova
slova zůstávají“. Teď mohu dosvědčit, že je to pravda, že je tomu
přesně tak.
Byl Wolter také Nisargadattovým žákem?
Ne, ale často ho navštěvoval.
Jestli tomu dobře rozumím, pokládáte žijícího mistra za
nezbytnost. Platí to obzvlášť v advaitě?
Knihy o advaitě, včetně překladů Nisargadattových slov,
obsahují příliš mnoho vědomostí. Lidé mohou tyto vědomosti
využívat, a zvláště nejvyšší pravdy, na obranu a podporu svého
sebe-vědomí. To činí mou práci složitější. Duchovní vědomosti
mohou bez žijícího Mistra podporovat „já“, sebe-vědomí,
vědomí individuality. Mysl je vychytralá a mazaná. A já mluvím
ze své zkušenosti. Protože učení advaity bez dobrého žijícího
duchovního Mistra, a opakuji dobrého Mistra, se může stát
dokonalým obranným mechanizmem ega. Může působit jako
plastický obal, který protéká ze všech stran, ale vy nemůžete najít
díry. Víte, že to nedává smysl, ale působí to jako by bylo vše
v pořádku. To je nebezpečí učení advaity. Za předpokladu, že
máte žijícího Mistra, nedojde k disharmonii. Ale držte se opodál,
pokud Mistra nemáte! Při správném vedení může být advaita
úžasná.
Myslíte si, že by se lidé mohli na základě svého domnělého
poznání chovat tak, jako by už překročili obsah svého vědomí
a z toho dojít k předpokladu, že obsah je bezcenný?
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Ano. To je to, proč jsem nikdy nechtěl napsat knihu. Ale tak
dlouho, dokud jsem naživu, je tu i živé učení. Když umřu, mohou
si s ním dělat cokoliv, ale dokud jsem naživu, jsem tu.
Abyste to mohl usměrňovat?
Ano.
Má člověk vestavěn obranný mechanizmus?
Podle stupně psychiky je tu obranný mechanizmus, který vám
brání, abyste přijali víc než jste schopni vstřebat, ale u vyšších
stupňů, dříve či později se ve vás probudí touha po duchovním
Mistrovi, který vás usměrní, protože jinak můžete uvíznout. Kdo
nepostrádá žijícího Mistra, stagnuje.
Knihy mohou dovést lidi k hledání duchovní cesty.
Knihy mohou dovést lidi k dobrému duchovnímu Mistru z masa
a krve. Žijícímu!
Předvídal Nisargadatta to, že se z vás stane guru?
Myslím, že guru je strašné slovo, ale říkal: „Mnoho lidí bude
vyhledávat tvoje požehnání“.
Takže jste nemohl dělat nic jiného. Stalo se to samo.
Nisargadatta říkal: „Semeno je zaseto, čas dodělá zbytek“.
Neplatí to pro každého?
Ano, ale některá semena padnou na úrodnou půdu, některá
vyrostou, ale jiná nevyrostou. Z milionů spermií pouze jedna
dosáhne vajíčka.
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U Nisargadatty se také zpívaly bhadžany a prováděly se, zejména
pro Indy, určité rituály. Účastnil jste se toho i vy?
Zúčastnil jsem se dvakrát. Bhadžany byly opravdu něčím
zvláštním.
Jaký je jejich cíl?
Zpívání bhadžanů má očisťující dopad na tělo, myšlení a cítění,
aby se Poznání mohlo projevit a zaujmout své místo. Netíhl jsem
k zpívání bhadžanů, ale vím, že jejich zpěv nabízí společenskou
a emotivní útěchu, nic proti nim nemám.
Byl zde navíc také rozdáván prasád a vykonáván obřad Arati.
Co je Arati?
Forma rituálu, ve kterém je dokola zapálen oheň a uprostřed
hoří kafr. Kafr symbolizuje ego. Vše z něj shoří a nezůstane nic.
Jako při realizaci nezbude nic z individuality (sebe-vědomí). Je
to nádherný rituál. Stáváte se pozornými ke všemu. Oheň hoří
na úrovni očí tak, aby vše, co vidíte, bylo krásné, na úrovni uší
tak, aby vše, co slyšíte, bylo čisté a na úrovni úst tak, aby vše, co
jíte, bylo čiré. Je to hinduistická symbolika, běžná v celé Indii.
Zápaďané by měli provádět arati, až této symbolice porozumí.
Považuji za dobré zpívání Óm, to působí, to je zákon. Zpívání Óm
očišťuje tělo, myšlení, cítění, aby Poznání, které tu je, mohlo být
projeveno, a našlo si místo ve vašem životě.
Následoval Nisargadatta nějaké tradice?
Ale samozřejmě. Navnáth Sampradaja. Tradici Devíti Guruů.
Prvním byl Džňanéšvar ze 13. století, který realizoval ve věku
dvaceti let, a také v tomto věku umřel. Nisargadatta byl devátým.
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Považujete se za desátého?
Ne. Maharadž bude pro mne navždy „Poslední Mohykán“.
Ale stejně pořád mluvíte o tradici.
Vycházím z tradic, protože v nich leží zkušenosti tisíciletého
učení. Funguje to. Naučil jsem se tradice doceňovat. Jsem naprosto
nekonvenční, ale ve svém srdci jsem tradicionalista. Když mluvím
o tradici, míním tím tradici Advaity, tak jak se projevuje v Navnáth
Sampradaja.
Co je v tradici důležité?
Je to jako s hrou na housle. Předkové hráli způsobem, o kterém
víte, že funguje. Ale mnoho tradic zaniklo, protože už nepůsobí.
Proto se neustále vyskytují obnovovatelé, jakými jsou Buddha,
Krišna, Krišnamurti, Ramana Mahariši, Osho a Nisargadatta.
Způsob, jakým to říkal Nisargadatta, je ostatně úplně jiný, než
u jeho Gurua, a způsob, jakým o tom mluvím já, je zas úplně
jiný, než Nisargadattův. Je to otázka podstaty. Tak jako je vědomí
přenášeno prostřednictvím sexu, tak je osvícení přenášeno
guruem.
Učil vás Nisargadatta tradici?
Tradici se nemůžete naučit. Můžete pouze realizovat. A to je to, co
se stalo. Vím, co vím. Hotovo.
A pak se tradice zrodí?
Ano, přesně tak, říkáte to velmi dobře.
Pracujeme nyní na knize Seberealizace (česky Já jsem, nektar
nesmrtelnosti). Co si o ní myslíte?
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Není to jednoduché čtení, žádné čtení na dobrou noc.
Tak či tak, překládání knihy pro mne mnoho znamená.
Věnujete se těmto věcem dlouhou dobu, takže čtení
Nisargadattových slov musí mít následky, ale i tak je to pro vás
složitá kniha. Hlavní téma knihy - kým jste byli před početím, před
tím než se objevily tělo, myšlení, cítění a slova - není jednoduché,
ale opakovaným čtením, mluvením s ostatními a dalšími způsoby
se pár věcí vyjasní.
Je třeba nechat věci usadit?
Ano, právě tato fáze je velice důležitá. Je to jako s jídlem. Můžete
ho sníst mnoho, ale musíte ho také nechat strávit.
Vídával jste Nisargadattu v průběhu běžného dne, jako například
v kuchyni?
Nisargadatta v tom domě žil. Lidé odcházeli buď do svých hotelů,
k rodinám, přátelům, anebo nocovali s překladateli. Někdo vždy
zůstával a trochu se o Nisargadattu staral, ale obyčejně si každý šel
svou vlastní cestou. Nebylo tu něco jako běžný ášram - opatrovna,
armáda spásy pro duchovně hledající. To opravdu ne.
Jaký byl Nisargadatta během přednášek?
Proměnlivý, od naprosté přátelskosti až po naprostou drsnost.
Považoval jste Nisargadattu za milého člověka?
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel.
Přál byste si být jeho přítelem?
...
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To nejde?
Ne, to je zbytečná otázka.
Nesouhlasím s vámi. Mohl byste aspoň říci: „Nisargadatta je
můj Guru, ale jako člověk...“. Dokážete se na něj stále ještě dívat
i jako na člověka?
Byl to úžasný člověk, ale neexistují slova, kterými by se to dalo
vyjádřit.
Nevěřím tomu.
Opravdu ne.
Obědval jste s ním někdy?
Ano.
Poslouchal jste s ním hudbu?
Ne.
Klábosili jste někdy s Nisargadattou jen tak o maličkostech?
Ano.
Jaké to bylo?
Normální, jako například teď s vámi.
Bál jste se ho někdy?
Ne.
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Nikdy? Ani na začátku?
Ne.
Žil Nisargadatta běžným domáckým životem?
Ano.
Byl ženatý?
Ano, měl děti.
Jakým byl otcem?
Přísným.
Jakým byl manželem?
Nevím, jeho žena už nežila.
Měl přítelkyně?
Ne.
Mluvil někdy o sexu?
Ne, nikdy.
Co dělal ve svém volném čase?
Neměl volný čas. Všechen čas věnoval rozmluvám. Spal, nebo
se procházel, rozhlížel se kolem a kouřil malé indické cigarety
bidíska.
Jak prožíval svou nemoc?
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Nezamýšlel se nad tím. Týkala se těla, nepřikládal jí žádnou
pozornost.
Jaký byl Nisargadattův vztah k duchovně hledajícím ženám?
Indické ženy měly ve zvyku být tiše a naslouchat. Neklást žádné
otázky. Jestliže si troufly a odvážily se zeptat, zodpověděl jejich
otázky, a to stejným způsobem, jako mužům. K ženám ze Západu
se choval stejně, jako k mužům. Ale u Indek dodržoval tradici –
buď tiše a pouze naslouchej.
Co si myslel Nisargadatta o Bhagavánovi (Oshovi) ?
To je různé. Záleželo na tazateli.
Tak dobře, vidím, že už toho máte dost. Vzdávám se.
(smích a vypnutí mikrofonů) ◙

Alexandr Smith
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Dodatek 2

Vzpomínka na
Nisargadatta Maharadže
Autor: Swámí Paramátmánanda
V krizi, kterou jsem prožíval, se mi dostala do rukou kniha Já
jsem To (rozhovory se Šrí Nisargadatta Maharadžem). Ucítil
jsem, že jeho učení je totožné s učením Maharišiho a jelikož jsem
Mahárišiho nezažil, ucítil jsem silnou touhu setkat se s někým
jako byl On.
Jet z Ramanášrámu do Bombaje bylo pro mne nemožné (Swámi
Paramátmananda žil v Ramanášrámu a byl na tom fyzicky
špatně, viz. kniha: On the road for freedom ), tak jsem napsal
dopis Maharadžovi, ve kterém jsem mu vysvětlil svůj zdravotní,
mentální a duchovní stav a požádal ho o požehnání.
Den poté, co jsem poslal dopis, mě navštívila jedna paní z Francie.
Četla nedávno tu samou knihu a rozhodla se jet do Bombaje
navštívit Maharadže. Řekl jsem ji o své touze ho také navštívit,
ale i o tom, že nejsem schopen pohybu a tudíž i cestování. Ona mi
na to řekla: „Mohl by si do Bombaje letět. Jestli chceš, pomůžu
ti dostat se do letadla.“ Pomyslel jsem si, že to musí být boží
poselství a okamžitě jsem souhlasil s jejím návrhem. Četla mnoho
knih o Védantě, indické filozofii, která říká, že je zde pouze jedna
Skutečnost a svět je jejím odrazem. Je však nemožné získat toto
Vědomí bez neustálé oddanosti k Bohu nebo-li Guruovi a naprosté
očistě těla, řeči a mysli, včetně veškerých činností.
Ánanda, jak se Francouzska jmenovala, cítila, podobně jak to
cítí mnoho samozvaných nedualistů, že není potřeba nic dělat
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až na povrchní přesvědčení toho, že už jsme Skutečností. Tito
lidé, ve jménu toho, že jsou již Nejvyšší pravdou se zaplétají
do všelijakých nezodpovědných nedisciplinovaných a občas
nemorálních činností.
Když jsme jeli z Ramanášrámu do Madrásu taxíkem, Ánanda se
mě zeptala: „Na co jsou všechny ty disciplíny, pravidla a příkazy?
Není potřeba je dělat. Měl by si myslet jen na to, že již jsi Skutečností
a jednoho dne si uvědomíš tuto pravdu.“ Namítl jsem: „Myslím,
že jsi přehlédla důležitý bod ve Védanské filozofii. Všechny texty
a učitelé této školy kladou důraz na to, že před tím, než adept
začne studovat Védantu, musí k tomu mít určité předpoklady.
Dítě z mateřské školky nemůže studovat učebnice z vysoké školy.
Překroutil by tak smysl (Védanty). Před tím, než se vrhne do studia
praktikování Védanty, měla by jeho mysl být klidná do takové
míry, že by již v ní měl být zřen odraz Skutečného. Podrží-li si
adept tento odraz, povede ho ke Zdroji toho odrazu. K čemu je
pak přetvářka a fixace mysli, na to, že jsem Pravdou, pokud není
odraz viditelný?
Již tak děláme mnoho chyb s tímto pomíjejícím tělem. Nebudeme
mít zábrany dělat cokoli, pokud začneme myslet na to, že jsme
Nejvyšší Bytostí? Není démonem nebo diktátorem ten, kdo cítí, že
jeho malé já je rovno, nebo dokonce větší než Bůh? V Nejvyšší
Skutečnosti není ani stopa po špatnosti a ten, kdo se nevzdal
negativních vlastností, jako je zlost, chtíč a rozkoš, nemůže být
považován za toho, kdo realizoval Pravdu. Bezpečnější cestou
by bylo považovat se za dítě realizované Bytosti nebo Boha.
Cesta bude přínosná tehdy, když se budeme snažit přiblížit se
k jeho podstatě. Pouze tehdy, když to dokážeme, bude se naše mysl
postupně očišťovat a nenechat se vést chtíčem. Pravda pak bude
viděna, ne však dříve.“
Ánanda mi na to tak nějak naštvaně odvětila: „Jsi stále
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slabomyslný. Uvidíme, co ti na to řekne Maharadž. Jistě ti řekne,
abys vyhodil z hlavy všechny tyto sentimentální, plačtivé řeči.“
Potkal jsem už mnoho takových lidí a věděl jsem, že nemá smysl
se s nimi dohadovat, a proto jsem zůstal tiše.
Když jsme se dostali do Bombaje, odvezl nás jeden přítel
do Maharadžova bytu. Setkali jsme se s ním v jeho podkrovní
místnosti, kde trávil většinu svého času.
Maharadž: „Pojďte dál, přijíždíte z Arunáčaly, že? Váš dopis
jsem obdržel včera. Užíváte si klid v blízkosti Maharišiho?“
Maharadž se mě ptal žoviálně a gestem mi naznačil, abych si sedl
blízko něho. Okamžitě jsem pocítil silný klid v jeho blízkosti,
což byl pro mě neklamný znak toho, že je Velkou duší. Zeptal se
mě: „Víš co míním pod pojmem klid? Když ponoříš koblihu do
rozpáleného oleje, začne z ní vycházet mnoho bublinek do chvíle,
až se všechna vlhkost vypaří. Dělá to mnoho hluku. Nakonec vše
utichne a usmažená kobliha je hotová. Meditace se dá přirovnat
k rozpálenému oleji. Ta také umožní, aby vše z mysli vyšlo na
povrch. Pouze potom nastane klid.“
Bylo to velmi výstižné a nejjasnější popsání duchovního procesu,
jaké jsem slyšel. „Maharadži, napsal jsem ti o své duchovní praxi,
kterou jsem dosud prováděl, mohl by si mi prosím říci, co mi
zbývá vykonat?“
Maharadž: „Dítě, udělal si toho více než dost. Postačí, když
neustaneš v opakování Božího jména, dokud nedojdeš ke konci.
Oddanost k tvému Gurovi je cesta tobě určená. Tato oddanost by se
měla stát dokonalou a bezmyšlenkovitou. Ať se stane cokoli, přijmi
to jako Jeho (Guruovu) vůli určené pro tvé dobro. Stěží se posadíš,
že? To nevadí. Těla některých lidí poté, co ryze provádí meditace
a další duchovní praktiky zeslábnou, podobně jako to tvoje. To
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závisí na fyzických předpokladech každého z nás. Neměl by ses
vzdávat své praxe, ale měl bys vytrvat do té doby, až dosáhneš cíle,
nebo až zemře tvoje tělo.“
Maharadž se pak obrátil k Ánandě a zeptal se jí: „Jaký druh
duchovní praxe děláš ty?“ Odpověděla s hrdým tónem: „Prostě si
neustále myslím, že jsem Nejvyšší Bytím.“
Maharadž: „Opravdu tomu je tak? Slyšela si někdy o Mira-Bai?
Byla největší svatou ženou, jaká se kdy v Indii narodila. Od dětství
věděla, že je pro ni Šrí Krišna vším a celé dny a noci Ho neustále
uctívala a zpívala na jeho počest chvalozpěvy. Nakonec se jí zjevil
v mystickém vytržení a její mysl se v Něm rozpustila. Od té doby
zpívala písně o vznešenosti a klidu, stavu realizovaného Božství.
Na konci svého života vstoupila do chrámu zasvěceného Kršnovi
a zmizela u oltáře ve svatyni. Měla bys jít stejnou cestou, jestli
chceš dosáhnout stejného cíle.“ Usmíval se na ní Maharadž.
Ánanda zbledla. Rozdrtil její horu vědomostí o neduálnosti
jedním tahem. Nebyla schopna slova. Maharadž ji dále říkal:
„O nedualitě mohu mluvit s některými lidmi, kteří sem přijdou, ale
ne s tebou. Proto by sis neměla vůbec všímat toho, co říkám druhým.
Kniha rozhovorů se mnou by neměla být brána jako poslední slovo
mého učení. V knize jsem odpovídal na otázky určitým lidem. Tyto
odpovědi byly určeny pouze těmto lidem, ne však pro všechny.
Instrukce, které dávám, jsou určeny konkrétní osobě. Podobně jako
stejný lék nemůže být předepsán všem nemocným.“
Maharadž pokračoval: „Nyní jsou lidé plní intelektuální
domýšlivosti. Nevěří starodávným tradičním praktikám, které
vedou k Sebepoznání. Chtějí, aby jim bylo vše naservírováno na
stříbrném podnose. Cesta Poznání (myslel tím džňánajógu) jim
dává smysl, a proto ji chtějí praktikovat. Zjistí však, že tato cesta
si žádá více soustředění, než jsou schopni zvládat a pomalu se
stávají pokornými, až nakonec přejdou k snazším praktikám,
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jakými jsou opakování mantry nebo uctívání Boha. Pomalu pak
v nich počne vysvítat víra v Sílu, jež je větší než oni sami. Chuť
odevzdat se této síle vytryskne v jejich Srdci. Pouze potom budou
schopni nabýt čistou mysl a potřebnou koncentraci. Ti domýšliví
musí nepřímou cestou s oklikami. Proto ti říkám, že odevzdanost
je pro tebe vhodná a dostačující.“
Byl čas oběda, tak jsme opustili Maharadže. Když jsme
odcházeli, zeptal se mě, jestli zůstanu ještě nějakou dobu
v Bombaji. Odpověděl jsem: „Nevím, nemám žádné plány.“
Maharadž: „Dobře, tak sem dnes přijď odpoledne po čtvrté.“
Přišel jsem tam a Maharadž mi pokývnul, abych si sedl hned
vedle něho. Třebaže jsem ho znal jen pár hodin, cítil jsem,
jakoby jsem byl jeho dítě a on mým otcem či matkou. Přišel za
ním právě nějaký oddaný z Evropy a položil před něj bankovku
s velkou hodnotou. Maharadž odvětil: „Prosím, vezměte si to zpět,
nechci od nikoho peníze. Mám syna, který se o mně stará a krmí
mne. Poté co nabudete určitý klid v mysli, bude zde dostatek času
pro tyto peníze.“
S velkými obtížemi jsem si sedl k Maharadžovi a sledoval vše, co
se zde do sedmi hodin dělo. Cítil jsem se velmi dobře a pln míru.
Pomyslel jsem si, že bych nemohl dostat více, než co mi Maharadž
řekl. Proto jsem se rozhodl vrátit se příští den zpět na Arunáčalu.
Sdělil jsem mu to a poprosil ho o požehnání.
Maharadž: „Pokud to tak cítíš, tak bys měl jet. Víš co je mým
požehnáním určeným pro tebe? Dokud neopustíš svoje tělo, buď
plně odevzdán a oddán svému Guruovi.“
Maharadž se na mne podíval s naprostým soucitem. Dojala mě jeho
laskavost tak, až jsem se rozplakal, ale ještě jsem se kontroloval.
I tak ze mě vytryskly slzy, které stékaly dolů na zem. Usmál se
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a nabídl mi kousek ovoce. Potom se zvedl, vzal si do ruky pár
velkých činelů a začal zpívat bhadžany, v kterých opěvoval svého
učitele.
Poklonil jsem se mu a odešel do svého hotelu. Amandu jsem již
nikdy neviděl. Pomyslel jsem, že pokoření bylo pro ni velkým
soustem, a proto se vytratila. Proto jsem se musel na Arunáčalu
stěží dostal sám, bez smutnější ale moudřejší Ánandy. ◙
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Přeložili: G. Adámková a A. Adámek

Dodatek 3

Opravdovým sdílením
je řeč ze Srdce do Srdce
Ganéšan, prasynovec velkého světce z Arunáčaly Šrí Ramana
Maharišiho, vzpomíná na období, ve kterém navštěvoval
Šrí Nisargadatta Maharadže během pobytu v Bombaji.
Ganéšan žije a dává promluvy v blízkosti Ramanášrámu
v Tiruvanamalai.
I.

Od té doby, co jsem byl (přibližně v roce 1975) představen
velkému světci Šrí Nisargadatta Maharadžovi, navštěvoval jsem
jeho moudré promluvy pravidelně. Choval se ke mně jako k synovi,
třebaže jsem ho považoval za jednoho z největších džňáninů, jaké
jsem kdy potkal.
Jednoho dne jsem z nečekaných důvodů nemohl přijít přesně na
čas, ale až o hodinu později. Všiml jsem si podráždění na tvářích
ostatních posluchačů! Co se pak stalo, bylo natolik ohromující,
že budu raději citovat to, co jsem si toho dne 9. 2. 1979 napsal
do svého deníku: Přišel jsem do Maharadžova bytu kolem půl
dvanácté. Byli zde pán a paní Sapre. Maharadž dal okamžitě pokyn
paní Sapre, aby na zem položila velký polštář a požádal mě, abych
se posadil. Poté mi udělal tečku na čelo, navoněl mě a ověnčil.
Také mi věnoval dary. A nakonec se přede mnou poklonil. Pak
řekl: „Toto je způsob, jak v Indii vítá džňánin jiného džňánina.“
Okamžitě jsem padl k jeho chodidlům. Řekl mi také, že bych měl
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po návratu do Ramanášramu dávat promluvy. Byl jsem užaslý
a v rozpacích. Stydím se přiznat, že jsem mohl naplnit tento
zvláštní příkaz až po uplynutí 11 let.
Pak mi sdělil: „Šrí Ramana Mahariši je můj bratr. Takže ty jsi
jako můj vnuk. Podle našich zvyků jedině dědeček může obdarovat
vnuka. Obráceně to ale nelze. Proto mi nikdy nenos dárky jako
věnce, ovoce a vůbec nikdy mi nenos peníze!“ Nařídil dokonce
i členům rodiny, aby mi nebránili v tom, abych ho kdykoliv
navštívil. Jiného dne mi řekl: „Jsme tři bratři, Ramana Mahariši,
J. Krišnamurti a já. Učíme tu samou pravdu, jen v rozdílných
jazycích, to je vše!“ Maharadž byl vždy duchovním vládcem.
Vlastně neznamená slovo Maharadž král?
V roce 1975 mě jedna oddaná v Bombaji vezla autem. Řekla, že
mě veze k velkému světci! Bylo to mé první setkání s Maharadžem.
Byl milostivý natolik, aby mne zahrnul svým požehnáním
prostřednictvím hlubokého a dlouhého pohledu plného soucitu,
moudrosti a tichosti. Z ničeho nic mi pověděl: „Hledající by měl
shlížet na myšlenku „já jsem tělo“ stejně jako ortodoxní brahmín
pohlíží na nevegetariánské jídlo.“ Zopakoval mi to třikrát. Jeho
tichá přítomnost, pohled milosti a slova moudrosti mne dostaly do
extáze. Poprvé v životě byly mé tělo i mysl ponořeny do tichosti
a nehybnosti po dlouhou, dlouhou dobu. Byl to skutečně zázrak,
co Maharadž toho dne udělal. Nebyl to jen duchovní zázrak, ale
jak ukázaly pozdější následky, i zázrak tělesný.
Už od dětství jsem měl silný odpor k masitému (nevegetariánskému) jídlu. Z jeho barvy a zvláštního pachu se mi zvedal
žaludek.
Večer téhož dne, co jsem se setkal s Maharadžem, mě můj blízký
přítel pozval na večeři. Jeho muslimská rodina byla početná a také
jedna z nejbohatších v Bombaji. Můj kamarád přešel na striktní
vegetariánství. Doma měli velký stůl, za nímž seděli členové jeho
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rodiny. Stůl se ale prohýbal pod obrovským množstvím různého
nevegetariánského jídla. Bylo to pro mě překvapení, jelikož jsem
vůbec neočekával, že bych byl pozván ke stolu s masitým jídlem!
Zatímco jsem seděl u stolu, hledíc na velkou hostinu, náhle
jsem zaznamenal, že můj dlouholetý odpor k nevegetariánskému
jídlu sám od sebe odpadl! Necítil jsem dokonce ani ten nejmenší
odpor, nemluvíc o zvracení! Navíc jsem se zde cítil jako doma.
Od té doby, i během mých cest do zahraničí, jsem zjistil, že se
dokážu dívat na každé jídlo úplně stejně, třebaže jsem pořád
velmi striktní vegetarián. Díky Maharadžově zázračné milosti
myšlenka těla odpadla. A spolu s tím odpadla také moje averze
k jídlu mrtvol!
II.
Maharadž dával denně přednášky mezi desátou a dvanáctou
hodinou dopoledne. Mluvil ve svém rodném jazyce Marati. Tyto
promluvy byly překládány do angličtiny několika jeho blízkými
následovníky.
Jak ubíhal čas, shromažďovali se v Maharadžově bytě profesoři
filozofie a psychologie z celého světa, zejména z Ameriky. Všichni
byli vítáni. Maharadž mluvil spontánně. Setkání ve stylu otázek
a odpovědí byla osvěžující a duchovně velmi poučná. Třebaže
byl Maharadž nevzdělaný, jeho odpovědi na předložené otázky
či pochybnosti vycházely přímo z jeho Srdce a zcela potvrzovaly
písma. Naslouchat Maharadžovým fascinujícím a originálním
odpovědím, jež byly prosáklé moudrostí, byl dennodenní zázrak.
Večer vedl Maharadž promluvy, které byly věnovány žákům,
jež rozuměli Marati. Během těchto setkání se četly pasáže
z Džňanéšwarových komentářů na Bhagavadgítu – Džňanéšwari.
Maharadž poté vysvětloval jejich duchovní význam přímo
ze své vlastní zkušenosti. Po pár letech mého úzkého spojení
s Maharadžem mi jednoho dne důrazně řekl, abych přestože
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nerozumím Maráti, na večerní setkání přišel. Byl jsem dojatý!
Když jsem večer dorazil, byl zde již zástup lidí. Maharadž
mi dal znamení, abych si sedl dopředu, naproti němu. Sklonil
se, a řekl mi v jazyce Hindi, kterému jsem částečně rozuměl:
„Naslouchej každému slovu, které řeknu!“ Spustil pak výklad
řinoucí se proudem jednoho verše z Giti v Marati, který trval skoro
hodinu! Naslouchal jsem každému slovu, které z jeho úst padalo
nepřerušovaně a energeticky. Byla to fascinující zkušenost.
Jakmile skončil opravdový Niagarský vodopád slov, Maharadž
se mi uklonil a s úsměvem se otázal: „Rozuměl jsi všemu, co jsem
řekl? Uchopil jsi význam toho všeho?“ Vážná ale zcela pevná
odpověď vytryskla z mého Srdce, třebaže prostřednictvím úst
„Ano Maharadži. Rozuměl jsem naprosto a hluboce každému
slovu, které si vyslovil.“
Maharadž mě pozvedl, objal a řekl: „Ano. Já vím. To je
důvod, proč jsem tě pozval. Chtěl jsem, abys zakusil tu dimenzi
poslechu, která je za sférou rozumu, mysli a ega. Ryzí jazyk Srdce!
Opravdovým sdílením je tato řeč ze Srdce do Srdce! Jsi požehnán,
mé dítě! Buď šťastný.“ Ihned jsem pochopil to, co Krišnamurti
říkal svým žákům před tím, než zahájil každou svou promluvu:
„Vážení! Prosím naslouchejte tomu, co řečník říká. Nepřijímejte
to, co říká. A také, neodmítejte to, co říká! Prostě naslouchejte!“
III.
Odpovědi Šrí Nisargadatta Maharadže na duchovní otázky nebyly
tradičním opakováním výroků písem. Ani nebyly jen pouhým
znamenitým vysvětlením jeho vlastního zakoušeného stavu.
Byly nasáklé spontánní a bezprostřední duchovní sílou, která
posluchače okamžitě uvedla do stavu teď a tady! Například, když
se někdo zeptal, jaký je rozdíl mezi uvědoměním a vědomím,
jeho odpověď zněla: „Když se Uvědomění chytí objektu, stává se
vědomím!“ Nazývám tento typ odpovědi atomovou bombou! Když
si to vyslechnete, okamžitě jste přeneseni ze svého podmíněného
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vědomí do zcela nepodmíněného stavu teď a tady.
Již při prvním setkání mi Maharadž bezpodmínečně řekl
o příbuzenském vztahu mezi námi dvěma. Jednoho dne, když jsem
z nevědomosti tyto hranice překročil, dokázal mi, jak bezvýhradně
rozhodným v dodržování této domluvy byl.
Slavil se den Maharadžových narozenin. Z oddanosti k němu,
jsem mu na podnose přinesl ovoce, květy, věnce a oblečení.
Neúmyslně jsem na podnos položil také zalepenou obálku
s 51 rupiemi. Jakmile všichni odešli, položil jsem podnos před
Maharadže a uklonil se. Má oddanost k němu u mě vyvolala slzy
radosti, poklonil jsem se a ležel před ním dlouhou dobu.
Maharadž položil svou ruku na mojí hlavu a láskyplně mě
požádal, abych vstal. Tvářil se potěšen a přijal mé dary. Náhle však
zatleskal. Do místnosti přišla jeho snacha. Řekl jí něco v Marati.
Po nějakém čase přinesla obálku a dala ji Maharadžovi. Maharadž
mi opět požehnal a dal mi svolení, abych odešel. Při odchodu mi
odevzdal obálku a řekl: „Pamatuješ, již při prvním setkání jsem ti
pověděl, že jen dědeček by měl obdarovat vnuka. Obálku, kterou
jsem ti dal, otevři až budeš doma. Ne dřív!“ Když jsem, jak mně
Maharadž vyzval, otevřel doma obálku, našel jsem v ní 51 rupií!
Po dvou letech jsem přivedl k Maharadžovi svého mladšího
bratra, který pracoval v Bombaji, a jeho rodinu. Můj bratr
připravil tác s mnoha dary. Přestože jsem ho žádal, aby
Maharadžovi nenosil peníze, zahrnul do darů zalepenou obálku
se 101 rupiemi. Maharadž udělal naprosto to samé. Aniž by
obálku otevřel, dal mému bratrovi jinou a požádal ho, aby ji
otevřel až doma. Samozřejmě, když bratr obálku rozlepil, našel
v ní 101 rupií! Vnuci neposlechli a chybovali. Ale božský dědeček
napravil jejich chybu prostřednictvím aktů milosti, jež naše mysl
označí nálepkou zázraky. ◙
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