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Předmluva  
Šrí Nisargadatta Maharadže 

ba 
 

oto je druhá část knihy Adhjátma Dňánača Jógéšvar. 
První část byla publikována dříve, 4. listopadu 1961,  
v Bagewadi. To, co je popsáno v druhé části, je Poznání, nazý-

vané také jako „Absolutní Poznání“. Vydavatel a jeden můj spolužák 
(žák mého Mistra Šrí Siddharaméšvara Maharadže) mě pobídli k tomu, 
abych napsal k této knize předmluvu. Jakkoliv odvážit se udělat to, 
je velmi obtížné, protože předmět této knihy je mimořádný, hluboký, 
rozsáhlý a svým způsobem nekonečný. Pokud nazýváme toto Poznání 
„Duchovním Poznáním“ či Vidžňánou, slova, která hodláme použít, je 
lépe nechat nevyřčená. Nevědomost značí „žádné poznání“ neboli ne-
přítomnost Poznání, zatímco Poznání naznačuje, že je zde uvědomění 
Nevědomosti. To, co je poznáno, je Nevědomost, a protože jako taková 
nemá žádnou existenci, zanikla. Poznání, které ví, že „Toto není Toto“, 
už nemá co poznávat, a z toho důvodu utichlo. Poznávací schopnost 
zde nezůstala. Protože se řeči nedostávalo žádného slovy popsatelného 
objektu, ustala. Poznání spolu s řečí utichly. Díky „Síle Já“ zůstalo Po-
znání bez objektu, pouze v „Já“.

Pokud řekneme, že Poznání musí mít něco, co by znalo, tím pozna-
ným je Nevědomost, a tudíž se pro to začal používat pojem Pozná-
ní. Nyní, protože tu žádný jiný objekt není, zůstalo Poznání samo se 
sebou, bez soustředění se na jakýkoliv objekt. Takže úloha poznává-
ní pominula. Vjem „Já jsem To“ také není fungující. Ten, kdo zjistil, 
že Poznání nemá žádné postavení, ve skutečnosti ztratil svou schop-
nost vidění, a poté uviděl. A tedy Životní síla (Čajtanja) nemá žád-
né postavení (status). Vidžňána je „Síla“, která toto vše pochopila. 
Ztrácí-li Poznání svou schopnost poznání díky duchovnímu nahlíže-
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ní, je to Vidžňána. Je to čirá původní Životní Energie, a podstupuje 
přirozenou transformaci, kde nemá vůbec žádný koncept, jež vede  
k uvědomění si sebe sama jako pěti elementů, nebo Boha, či 
Brahman. 

Nyní je tato Vidžňána svědkem Poznání, které ztratilo svou dualitu. 
Je také svědkem stavu bez ega a vzniku forem jako vlnek na vodě. Tak-
že toto definujeme jako Vidžňána. Ve Vidžňáně není žádný konatel ani 
zakoušející, ani podněcující zprostředkovatel obou. Je zde pouze přiro-
zené Bytí, které je „Sebe-znalé“. Nemá pocit bytí ničeho, co je směsicí 
pěti elementů, formy, jména, tvaru či žáka nebo Avatára anebo jakého-
koliv činného principu. Jedině tato Čajtanja, „Síla“, která transcendo-
vala všechny stavy, je Vidžňánou. 

Požehnaní jsou ti, kteří byli šťastní natolik, aby mohli naslouchat 
těmto promluvám, které byly jako záplava Nektaru plynoucí z úst 
Satgurua Šrí Siddharaméšvara Maharadže, jenž byl ztělesněním to-
hoto Nejvyššího Poznání, Vidžňány. Rovněž tak budou požehnání ti, 
kteří budou číst a naslouchat těmto promluvám, a stanou se samot-
ným Nektarem nesmrtelnosti. Nikdy nebudou mít strach ze smrti, 
ani nezemřou. Ti, kdo se oddají Satguruovi jako nejzdárnějšímu ztě-
lesnění Absolutního Brahman, mohou obdržet toto Posvátné Poznání  
a realizovat, že nejsou tělem, ale Životní Energií, která tělem hýbe.  
Postupně, ale taky narůstajícím uvědomováním si této „duchovní Sebe- 
Existence“, tu je nepopsatelné uvědomování si tohoto Čirého Uvědo-
mění. 

Jakmile pochopení prostoupí celou vědomou existenci, i duchov-
ní aspekt života ztratí v „Celku Pochopení“ svou existenci. Jakýko-
liv příměr zde není dostačující, ale nelze to zanechat nevysvětle-
né, a tudíž uvedu příklad člověka konzumujícího jídlo. Když člo-
věk pozře jídlo a ono je stráveno, jsou různé části jídla smíchány  
v trávícím systému, a člověk je spokojený, protože získává výživu  
a nabývá sílu. Podobně je duchovní aspekt Vědomí smíchán do „Cel-
ku Pochopení“, když mu je dodáván klid, potrava a spokojenost. Tu-
díž to, co je nazýváno – Vědou Sebe-Poznání, Skutečností, která je 
Paramátman, Absolutní Parabrahman – zůstává nepřetržitým přiroze-
ným transcendentálním stavem, jenž má věčnou, ničím nedotčenou 
Spokojenost.
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Světec Džňanéšvar řekl: „Oceán Štěstí je naším Otcem, manželem 
Rakhumadévi (manželka Vithaly).“ A tak dokonce, i když se zapojí 
tvůrčí síly vesmíru, zůstane toto tělo s poznaným pochopením nedo-
tčeno. Přestože má vícerozměrné síly plné činnosti, zůstává za všemi 
kvalitami. Je nečinné a neměnné, jako Skutečnost zcela naplněná sa-
motnou Esencí Přírody. Je Plností Klidu nevídaným způsobem. Čtením 
těchto promluv plných Nejvyššího Poznání ti, kdo jsou nevědomí, na-
budou moudrost a dosáhnou Nejvyššího stavu díky hluboké Oddanosti 
k Satguruovi. Je mým pokorným přáním, aby všichni lidé na světě, kteří 
jsou sami jako Bohové, byli potěšeni čtením a studiem této knihy. Nyní 
končím svou předmluvu.

Drazí čtenáři, i když si to neuvědomujete, jste původně jedině Brah-
man. Proto vám na základě naší osobní zkušenosti a přesvědčení říká-
me, že přestože jste nyní Brahman, aniž byste si to uvědomovali, mů-
žete být Brahman vědomě na základě přímého poznání prostřednictvím 
čtení této knihy. 

S úctou!

                 Nisargadatta
 pátek, 27. 7. 1962, 

Nisargadatta ášram, Vanamali Bhuvan, 
Khetwadi, 10th Lane, Girgaum, Mumbai
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 69. Naslouchejte znakům Poznání
ebe-Poznání je Skutečné Poznání. Existují dva druhy poznání. 
Jedno je Pravé Poznání (Vidja), jež je poznáním „Já“, a to druhé 
je falešné poznání, které má povahu nevědomosti (Avidja). Měli 

bychom upustit od falešného poznání a rozpoznat Pravé Poznání. Jak-
mile zcela odejde pocit „já“ a „moje“, je to Pravé Poznání. Když se 
mysl a intelekt dostane za smysly, logické uvažování přestane mít své 
opodstatnění. Toto je tajemství, v němž nejsou mysl a intelekt za účelem 
pochopení potřeba. Má povahu Sebe-zkušenosti. „Já“ je samo-zřejmé. 
Zná ostatní věci a samozřejmě zná Sebe samo.

Co to znamená, když říkáme, že On zná Sebe Sama? Značí to, že On 
již zde je. Pouze ten, kdo už tu je, může znát „ostatní“. Jak může ten, 
kdo není existující, znát cokoliv jiného? Zrovna tak je tomu, když člo-
věk neexistuje; jak může vědět ten, kdo zde není, zdali někdo přichází 
či odchází, nebo být schopen o tom něco říci? Kdo je tu, kdo říká „Já 
nevím“? Takto se má pravda o „Já“. Můžeme říci, že je člověk zmaten, 
není ale pravda, že může být zmaten jedině tehdy, pokud je zde? Je tedy 
dokázáno, že před jakýmkoliv zmatením zde byl stav bez zmatení či 
stav jasnosti. Ve skutečnosti zde není žádná jiná existence kromě „Já“. 
Ti, již jsou synové Gurua (Guru-putrové), nepotřebují nad tímto bodem 
nadále rozjímat.

Je tu pojem „Já jsem“. „Já jsem“ je nepřetržitě každým dnem a nocí 
opakováno. Bez vyřčení slova je neustálým uvědoměním. Slovo džapa 
znamená v sanskrtu „opakování“, ale v marátí má ještě jiný význam,  
a to „starat se“, „ochránit“ či „vyživovat“. Toto vše je samočinné.  
V tělech všech bytostí s dechem nepřetržitě koluje tichý zvuk „sóham“ 
a „hamsa“. Jeho pochopením se člověk oprostí od veškerého otroc-
tví. Ve všech bytostech je uvědomění „Já jsem“ neměnné. Hlas „Já 
jsem“ je tu ve dne v noci. Nejprve byl individualitou, džívou, a poté se 
stal Šivou. Pak se obojí vytratilo a pojem „Já jsem“ setrval jako „Ty 
jsi“. Nikdo nemá zkušenost, že není. Říci „Já nejsem“ znamená říci 
„Já jsem“. Student napsal svému učiteli lístek, v němž stálo: „Dnes 
nejsem přítomen.“ Učitel se během čtení vzkazu usmál. Pomyslel si: 
„Tento student vlastnoručně píše, že není přítomen.“ Někdo jiný řekl: 
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„Nemám ústa, nemluvím. Nemohu mluvit.“ To byl schopen říci jedině 
mluvením. Zkušenost „bytí“ je za (před) počátkem řeči (para řeč), bez 
potřeby zmínky. Svět poznání je vize pochopení. Jak můžete vědět: 
„Já jsem mrtvý?“ Pravda je tato: „Já nikdy neumřu, nejsem mrtev.“  
V okamžiku smrti špína odejde a to, co zbude, je čiré. Pomysleme si, 
že dojde k zániku špíny. Tělo je špína. Intelekt připoutaný k tělu je 
špína. Nemějte žádnou připoutanost ke špíně. Jestliže jste odpoutáni, 
kdo umírá? Jak umírá?

Snažit se poznat je nevědomost. Oči jsou zde, ale nemohou spatřit 
sebe sama. Když si je „Já“ vědomo sebe sama, je Sebe-zářné. Má po-
vahu Sebe-zkušenosti. Ten, kdo se snaží poznat, je v nevědomosti. „Já“ 
není objektem poznání, neboť je to On, kdo zná vše. Všechny věci jsou 
objekty Jeho poznání. Vše, co je známo, je znáno Jím. Cokoliv je po-
znáno, nazývá se objektem. Takže to, co nelze poznat objekty, zůstává 
prosté objektů. On předsedá všemu kolem. On je prvotním a původním 
okem. On je okem, které vidí vše. Nikdo či nic na světě Ho nedokáže 
zavřít. On je neustále bdělý. Nikdy nezapomíná. On je Sluncem, které 
zná vše. Slunce se v sanskrtu řekne súrja, což také znamená, že je neko-
nečné, neomezené a vše prostupující. On si je vědom bez pozornosti. Ať 
už tu zaměření pozornosti je nebo není, On plně prostupuje vším. On ví, 
zda je zde pozornost či soustředění na cokoliv, a pokud zde nic z toho 
není, zůstává tiše.

Je bláznovství snažit se spatřit slunce pomocí světla baterky. Stejně 
tak bláznivé je snažit se spatřit slunce poznání pomocí baterky mysli  
a intelektu. Toto poznání je čiré neposkvrněné poznání. Poznání, které 
pozoruje svět, se nazývá světské poznání. To ale není pravé poznání, to 
není skutečnost. Je to zaměření pozornosti neboli vrutti.

Všichni lidé říkají, že jednoho dne musíme zemřít, nikdo ale neví, 
co toto „umírání“ je. Měli byste umřít jednou provždy tak, že nebudete 
muset umřít znova. Poznání, jež je čtvrtým tělem, turíja stav, Sat Čit 
Ánanda, není čirým poznáním. Značí, že „vy“ zůstáváte. Turíja stav 
si je vědom, že „vy“ a Brahman jsou dvě oddělené věci. Turíja značí 
dualitu. Turíja končí, není věčné, ale Brahman nekončí. Turíja je čas 
a čas značí konec. Konec něčeho je známkou času. Brahman nemá žád-
ný konec. Jedině Brahman je skutečné. Toto je čiré poznání.

Mahávákja je „nejvyšší stanovisko“, „konečné stanovisko“. Má 
správný význam a je vskutku velké samo o sobě. Tvrzení „Aham 
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Brahmasmi“ značí „Já jsem Brahman“. I jen jeho vyslovení je velmi 
mocné, vy ale musíte pátrat po jeho významu, jeho zkušenosti. Pou-
hé opakování „Já jsem Brahman“ nezničí kouzlo iluze. Význam toho-
to tvrzení nelze uchopit žádným jiným způsobem než pravým učením 
Satgurua. 

Ten, kdo vůbec nepřemýšlí, není víc než zvíře. Nestará se o po-
znání a pochopení života, který žije. Je tedy hlupákem. Pokud před-
vádíte hrdinské skutky ve světě, ale neznáte sebe sama, je to k niče-
mu. Je to stejné, jako když se slepý vydá na cestu kolem světa. Zná-
te-li z první ruky svůj život a máte-li v něm vlastní prožitky, jedině 
pak jste jej zužitkovali plodně. Meditovat na nejvyšší duchovní tvrze-
ní „Já jsem Brahman“ je známkou moudrosti. Získat Sebe sama Sebou 
samým je jako odečíst od čísla jedna jedničku. To, co v rovnici jedna 
mínus jedna zbývá, je Nejvyšší „Já“, Paramátman, které je beze jména  
a formy. Musíme naprosto umřít, a přesto zůstat bez umírání. Toto je 
ojedinělý stav Moudrosti. Když se setkáte se sebou samým, jedná se 
o „Skutečné poznání“. Všechny vazby jsou náhle zničeny. Pokud nad 
tím nadšeně dumáme, odhalí se nám, že tato zkušenost vejde sama  
v existenci. Vědět, že zdroj veškerého pohybu a nepohybu je Jeden, se 
ve Védántě nazývá „Absolutní Poznání“. Pak jsou všechny rozdílné ar-
gumenty pryč.

Když pátráme v sobě samých, je zde znalost všeho. Skrze jemné  
a vnímavé myšlení se setkáváme se sebou samým. Jakmile jste nabyli 
skutečný vhled, vše je pouze Brahman, třebaže ho můžete nazývat růz-
nými jmény. Pak lze pojmenovat hada hadem, škorpióna škorpiónem,  
a přesto budete vědět, že to je pouze Brahman. Když pozorovatel na-
bude pravou zkušenost, práce je u konce. Jakmile zmizí oblast poznání  
a její znalec, zůstává pouze nejvyšší skutečnost, Parama Puruša. Jedná 
se o zakoušení bez zakoušejícího či pozorujícího. Můžete si povšim-
nout, že se pozornost směrovaná ven obrací zpět do sebe sama. Patrný 
i skrytý význam, vše je pryč. I jen nepatrná představa „Já jsem někdo 
nebo něco“ je také pryč. Lampa namalovaná na obrazu tmu nerozeže-
ne. Z tohoto důvodu musí být rozsvícena skutečná lampa. 

Když zmizí představa „Já jsem“, to co zůstane, je naprosté stažení se 
do sebe sama. Představa „Já jsem omezené bytí“ je koncept, omezené 
pojetí. Je to omezené konceptuální ohnisko Vědomí. „Já jsem“ je koncep-
tuální stav. Jakmile je odhozen, zůstane samotné Brahman, Absolutno.
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70. Chvála Guruovi, který je Šiva
Výklad z knihy Eknáth Bhagwat 

e sepjatými dlaněmi se žák klaní před svým Mistrem, který je 
Šiva. Takto vzdav úctu, řekne svému Gurovi: „Ty uděluješ tomu, 
kdo se Ti klaní, stav Šivy. Tento „stav“, který předáváš, je Tvé 

Vlastní Bytí. Jak by zde mohla zůstat totožnost s tělem, když nepovo-
luješ setrvání oddělené entity – džívy? Nenarušuješ náš život, ale přijí-
máš naši službu Tobě. To znamená, že žák ve fyzickém těle je zdánlivě 
stejný jako všichni ostatní. Životní, hnací princip v žákovi je běžný jako  
u ostatních, Ty ale měníš vnitřní vědomí do šíře Šivy. Ty dáváš Svému 
oddanému vrcholný stav „Já“, který překračuje tělo, ale nějakým způso-
bem Ti fyzické tělo pořád slouží.“

Mocný démon pochybnosti je to, co si myslí, že jste individualita, 
ačkoli jste popravdě Brahman. Poté, co zabijete démona pochybnosti, 
nosíte toto mrtvé tělo. Jakmile zanikne nesprávný pohled, že jste džíva, 
nosíte jeho tělo a udělujete mu (tělu) statut Brahman. Pak Višnu jako 
vše prostupující Bůh drží tělo pohromadě a koná skrze něj. „Ty zůstáváš  
v těle jako Džanardan (Guru Eknátha). Nyní Eknáth odešel. Není zde 
nikdo, kdo je vlastník, pojmenovaný Eknáth, v tomto těle. Je tu pouze 
Guru, Mistr, jímž je Džanardan. Zvuk lastury je zřejmý díky tomu, kdo 
do ní fouká. Je-li toto tělo schopno mluvit, je tomu pouze díky Tobě, 
jenž ho k tomu přiměješ. Toto tělo se pohybuje a vykonává své činnosti 
díky Tobě. Všechny činnosti jsou možné jedině kvůli Tobě, protože to, 
co bylo „moje“, odešlo spolu se „mnou“.

Nyní jsou všechny činnosti konány Tebou. Pocit ega, jenž přebý-
val v těle, je pryč a je nyní nahrazen Tebou. Království džívy pominulo 
a Ty, Šiva, jsi vládcem. Díky Tvé práně pracuje i prána v těle. Oči, 
které vyhlíží, jsou Tvými a je to Tvůj nos, který zaznamenává vůni. 
Ty jsi ten, jenž vnímá nos i oči. Uši slyší jen proto, že Ty si přeješ, aby 
slyšely. Jazyk ochutnává jen díky Tvé vůli a intelekt chápe Tvou mocí. 
Cokoliv mysl řekne, je díky Tvé moci. Bez Tebe mysl není schopna nic 
říci. Rozlišování a oddělování nepodstatného od podstatného je možné 
díky Tvé vůli. Řeč je Tvá ozdoba. Pochopení je možné jen díky Tobě. 
Ať už jsem bdělý či mám sny, je to vše jen díky Tvé moci. Dokonce  
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i hluboký spánek je zakoušen jen díky Tobě. Cokoliv je zažito, je díky 
Tobě. Jsi zde, nazývaje se mnou. Díky Tvé Milosti lidé rozeznávají toto 
tělo jako Eknátha. Toto jméno je nyní Tvé. Namísto toho, aby Ti říkali 
Džanardan, nazývají Tě Eknáthem, ale jsi to jen Ty, který koná, nikoliv 
Eknáth. Přijmutím jména Eknáth, stal ses „panovníkem“.

Jsi to Ty, jenž dává život všemu v tomto světě. Jsi životem světa. 
Umožňuješ veškeré dění. Jsi Velký Satguru, Džanardan. Chvála Tobě, 
pomocí Tvé vlastní Síly! Aráti lampy jsou nabízeny Slunci, ale světlo 
lampy je uděleno Sluncem. Uctívat Šivu znamená stát se Šivou. Takové 
je Jeho uctívání. Tímto způsobem jsi to Ty, kdo řídí tělo. Hoří-li dům, 
vzplanou všechny kusy dřeva a stanou se samotným plamenem. Podob-
ně kvůli Ohni Poznání se „Já“ s tělem staly Poznáním. To znamená, že 
„Já“ přestane existovat a nyní zůstaneš pouze Ty jako Poznání. Díky 
Tvé Síle nadále pokračuje kniha života. Spánek, jezení, příprava jídla, 
vše je možné jen díky Tobě. Tvá čirost není nikdy poskvrněna. Pojem 
příznivý i nepříznivý jsou v Tobě jedním, Pane Rámo.

 Kdo je ten, kdo říká: „Jsi konatelem všeho?“ Jaké jméno by Ti mělo 
být uděleno? Jsi to Ty, kdo takto mluví, jsi to Ty, kdo si uvědomuje uvě-
domění. Jsi „Já“.“

Řeknete-li, že začala existovat dualita, musíte pečovat o to, co je 
viděno, a o to, co spatřit nelze. Je-li zde pouze ryzí zakoušení, troji-
ce pozorovatel, pozorované a pozorování začne existovat kvůli dare-
báctví mysli. Pokud jste snědli něco sladkého, proč rozlišovat a říkat: 
„On to snědl?“ Musí být pro vás zcela zřejmé říkat „Já jsem Brahman“  
a „Já si užívám všechny radosti.“ To znamená, že Brahman si užívá 
Brahman. Poté, co jste poznali svět a zakusili jej, vy („Já“) jste stále 
zde, ale nejste entitou. Pociťovat toto je nezbytné. Je to samotný Guru, 
který přebývá v těle.

4. 10. 1935

ba
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71. Musíte být uvnitř bdělí
akkoliv jste ve světě vzdělaní či učení, to vše je vnější atrakce. 
Vaše Vědomí by mělo být uvnitř neochvějné. Ten, kdo si ve svě-
tě vydobyl velkou slávu, ale uvnitř není svobodný a bdělý, mrhá 

svým životem. Ten, kdo si nechal ujít Jediného Boha, zahodil celý svůj 
život. Jaký má smysl být slavným ve veřejném životě? Jestliže nemáte 
Sebe-Poznání, jste nevědomí vůči „Já“. Jste-li oddanými Boha, místo, 
kde jste nyní a i po smrti, je Božím světem. Pokud jste dychtiví po svět-
ských věcech, vrátíte se zpět do světa. Když jste oddaní „Já“, zůstáváte 
v „Já“, zajedno s Ním. Důvod, proč vám toto vše říkám, je ten, že musíte 
spálit všechno nepotřebné smetí a být zajedno s Celistvostí Absolutna. 
Pokud jste rozpustili tělesné touhy a elementy vytvářející tělo splynuly  
s rozsáhlými elementy vesmíru, pak jste osvobozeni, zatímco máte stá-
le k dispozici vnější tělo (džívanmukta). To samotné je Svoboda. Muž, 
který nepřetržitě myslí na ženy, se v příštím životě narodí jako žena. Stá-
váte se tím, na co myslíte a meditujete. Ten, jehož pozornost je neustále 
obrácena na světské věci, musí znovu a znovu přicházet na tento svět.

V ostatních tvorech je toto Poznání nepřítomné. Pouze lidské bytosti 
mají Poznání, a tudíž jen v lidském životě lze praktikovat tento druh 
meditace. Není pravdou, že naprostým ukájením množících se tužeb 
se nakonec stanete bezžádostiví. Ne! Touhy tímto způsobem nikdy ne-
zaniknou, jen přibudou. Tužby toho, kdo nemá možnost si je vyžít, též 
velmi přibývají. Každý příležitostně říká, že je znechucen životem, ale 
to je pouze proto, že není schopen najít řešení svých problémů. To je 
frustrace, nikoli skutečná bezžádostivost (virakti). Nemůžete mít sen 
takový, jaký ho chcete. Snové zkušenosti jsou způsobeny kvůli něja-
kému neustálému chtění. Díky své touze se musí Brahmín opět narodit 
v rodině ševce. Vkládáte-li energii do určitého pocitu, nabýváte jej. 
Pokud se soustředíte na Brahman, jenž je prosto atributů (nirguna), 
zakusíte jej. Zde atributy či guny končí. V případě, že se guny (nebo 
touhy) neustále opakují a znásobují, nabývají pak formu vesmíru. Toto 
je Původní Iluze, Mula-Mája neboli iluze produkující vědomí.

Meditací na To, co je prosto atributů (Nirguna Brahman), dosahu-
jeme rozpuštění atributů (gun). Tímto způsobem se můžete stát Jedi-
nečnou Jednotou. Je pravidlem, že sanjásin, ten kdo se všeho zříká, se 
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musí nechat ostříhat dohola. To znamená, že musí být odstraněna pý-
cha na atributy. Symbolizuje to, že jakýkoliv porost musí být z „Já“ 
odstraněn. To, co zde bylo původně, zdá se, že se stalo něčím jiným. 
To „jiné“ je nutno odstranit a to, co by mělo zůstat, je původní Bytí. 
Původní stav neměl žádné kvality jako jsou satva, radžas nebo ta-
mas. Poté se objevila jedna z těchto gun. Podstatou guny je síla před-
stavivosti. Přijetím této guny ji „Já“ mylně zaměnilo za Svou podstatu 
a zapomnělo svou původní Podstatu. Tady došlo k záměně. „Já“ zde 
musí být velmi bdělé. Musí si uvědomit, že síla představivosti není Jeho 
skutečnou Podstatou, a že On („Já“) je bez duality. Nemá žádné kvality. 
On je zcela svobodné bytí.

Konečným ovocem tohoto všeho je poznat jediného Boha. Poznat 
Boha značí přemýšlet o tom, co jste. Přemýšlení je jen v rámci iluze, jaký 
má tedy význam? Znamená to myslet si „Já jsem nic“ a „Já“ přetrvá. 
Alespoň toto by mělo být pochopeno. Poznat Pravdu se nazývá správné 
poznání. Jakmile je ukotveno přesvědčení „Já jsem To“ (Sóham), víme, 
že jsme nic. Cokoliv je, je pouze Brahman. Nač tedy bojovat s logikou? 
„Já“ je na svém pravém místě. Je možné bez „Já“ říci i jen své jméno? 
Řekne dítě, aby mu bylo uděleno konkrétní jméno? Tomu, co nemůže 
být popsáno, nelze udělit žádné jméno. To, co se mělo stát, se již stalo, 
vešlo v existenci a poté mu bylo skrze představivost uděleno jméno. 
Jméno bylo vybráno z čehokoliv, co si mysl zvolila. Bylo tomu pouze 
kvůli společenským konvencím, že se jméno udělilo užitím konkrétní-
ho slova. Jméno Wadhi je dáno dívce, která přichází, aby servírovala 
jídlo. Slovo wadhi představuje toho, kdo servíruje jídlo. Podobně je 
tomu se jménem Šende, jež znamená poslední. Uděluje se tomu, kdo 
je poslední. Jména prostě vycházejí z představivosti. Někdy adekvátně 
znázorňovala vlastnosti osoby a někdy nebyla dostačující, tudíž se při-
dělilo příjmení.

„Já“ je tam, kde je. Nenáleží mu žádný pocit těla. Pět elementů je 
na svých místech. Tělo tu není. My tu nejsme. Tělo je falešná for-
ma. Nikdo opravdu neměl skutečné tělo. Brahman také nemá žádné 
skutečné tělo. Nikdo nemůže nabýt skutečné tělo. Nikdo není sku-
tečný důsledkem těla. Ať se jedná o jakoukoliv formu, tělo je faleš-
né. Vše je opravdu bez formy. Každý by měl hledět na sebe sama  
a dosáhnout, co má být dosaženo. Ten, kdo říká, že tělo je skutečné, je 
velký hříšník. Je jako vrah Brahmína (znalce Brahman). Bůh je bezfo-
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remný. Nyní žádné další dohady prosím. „Já“ jako takové je již doko-
nalé (Siddha). Jakou další duchovní praxi (sádhanu) potřebuje? Jakmile 
je hlava kompletně oholena, jak může být oholena znova? Měla by být 
sama odříznuta? Jak může být svázaný ten, kdo je svobodný? Duchovní 
praxe má pro nás svůj účel, a to nalézt naše „Já“. Jaký má smysl, když 
už je „Já“ nalezeno? Stane-li se z hrnčíře král, bude se nadále starat  
o osly? Proč by se měl starat o přípravu hlíny? Všechny různé druhy 
úsilí a duchovní praxe jsou výsledky našich schopností (vloh, nadání). 
Proč byste se o ně měli starat, jste-li před nimi?

Ten, kdo je hříšník, by měl vykonávat dobré skutky. Domníváte-li se, 
že je konáno něco špatného, uděláte něco dobrého. Toto je mentální 
postoj. Proč by však upadal do náladovosti mysli ten, kdo se jí zřekl? 
Co má být zde skrze různé praktiky získáno? Jakého ovoce je dosaženo 
pozorováním pravidel chování? Když se sami stanete Tím, což bylo cí-
lem sádhany, a To je uvnitř zakoušeno a hluboce vstřebáno, pak můžete 
z lásky ke svému Gurouvi setrvat jako Jeho Oddaný. Nicméně to by 
mělo být bez touhy. Vy už jste zajedno s Brahman. Za účelem připomí-
nání si toho, co pro vás Guru udělal, můžete zpívat na Jeho chválu. My 
jsme To. Tělo náleží pěti elementům. Jedinec je ve skutečnosti pouze 
Brahman.

 Přemýšlejte hluboce o tom, „kdo“ jste a „kde“ ve skutečnosti jste. 
Čím cítíte, že jste, bez záměrného přemýšlení? Zamyslíte-li se, zjistíte, 
že nejste nic. To, co je, je „Já“. Sloveso je vyjadřuje přirozené Bytí. 
Pokud si řeknete, že jste individualita neboli džíva, tak zakoušíte džívu. 
„Já“ je skutečný Bůh, Lakšmí Nárájana. Ten, kdo proniká všemi, nebo-
li Nárájana, je podstatou „Já“ a velké štěstí neboli Lakšmí je kvalitou 
„Já“. „Já“ je Rádha Krišna. „Já“ je To, můžete jej nazývat jakkoliv. 
Pokud řeknete iluze, tak je iluzí.

Celistvost „Já“ je Vším, a ten, kdo je opravdu moudrý, pátrá po tom, 
kdo je. Člověk zkoumá vše, ale nemůže poznat sám sebe. Ten, kdo ne-
dokáže rozpoznat sebe sama, nemůže mít Realizaci. Jakmile je odhozen 
záměr říkat „Já jsem“, není zde „žádná věc“. To, co zůstává, je Brah-
man, což je doopravdy to, co jste. Přesvědčení o tom je velmi hluboké  
a nazývá se realizací duchovna a vědou o duchovnu. Není to tak, že jsme 
odděleni od těla a od Boha. Ovoce není odděleno a my nejme odděle-
ni. My jsme ovocem. Cílem je Konečné Absolutno, které je zajedno 
s námi. Člověk se stal ovocem během toho, co se jej snažil získat.  
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Zatímco se obával chudoby, stal se králem. Tak proč by se měl nyní kvůli 
chudobě nadále strachovat? My už jsme Tím, čeho se hledající i Mistr 
snažili během praktikování horečné sádhany dosáhnout.

Všechny stezky jsou zanechány, setkáme-li se se Sebou samými. Nyní 
jsme To. To je prokázáno. Toto je Realizováno. Nyní už je otázka tý-
kající se dělání či nedělání něčeho bezpředmětná. Ti, kteří se obávali 
příkazů krále, se sami stali králem. Strach se vytratil spolu s chudobou. 

Jaké studium by měly Védy provádět o Védách? Jak může poutní 
místo vejít do sebe sama? Jaký Bůh by se měl setkat s Bohem? Jaký 
nektar či nesmrtelnost by měl vypít nektar? Co nezměrného by mělo být 
uctíváno nezměrným? Co prosto kvalit by mělo být objektem uctívání 
toho, co je prosto kvalit? Jaká Skutečnost by se měla těšit ze Skutečnos-
ti? Jak může neposkvrněné Brahman zakoušet Samo Sebe? Jak může 
objekt meditace meditovat sám na sebe? Když realizujete sebe sama, 
vše je za slovy. Nepopsatelné je nyní prokázáno.

5. 10. 1935

ba

72. Nevěřící Tomáš
ádhu se stal Skutečností. Koho bychom měli nazývat Sádhu-
em (Světcem)? Pouze Toho, kdo se stal Skutečností. Exis-
tují tvrzení ve smyslu „Člověk se stal Skutečností“, „My 

jsme Brahman“, „Vše je Brahman“ atd. Říkat nebo domnívat se, že 
se člověk někým stal, a že se mění na někoho jiného, není nic než 
hra ega. Náš postoj být dobrým nebo špatným je druhem svázanos-
ti, jež nás nutí zůstat v těle. Ve skutečnosti je zde pouze Brahman. 
Stejně tak, jako je pro králíka nemožné mít rohy, je též nemožné, 
aby existovalo něco jiného než Brahman. Tudíž lze po pravdě říci, 
že pochybnost byla vypuzena za vesmír. Pochybnost sama je přiro-
zenost individuality (džívy). Džíva odešel a spolu s ním odešla i po-
chybnost. Základní pochybnost náleží otázce „Kdo jsem já?“, neboli 
„Čím bych měl být?“. Poté, kdy jsem přesvědčen o tom, „kdo jsem“  
a „jak jsem“, pochybnost zanikne. Překročí vesmír.
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Ve Skutečnosti je pochybnost neexistující. V jistém smyslu je krá-
lem Dhrutaráštrou (z eposu Mahábhárata) a jeho synové jsou Kuruov-
ci (rodina, která válčila proti Ardžunově rodině). Dhrutaráštra (pochyb-
nost) je představa vytvořená mentální projekcí. V Puranách je také 
nazývána majsur. Ten, kdo pochopí, že pochybnost neboli majsur je 
neexistující, je Světcem. Je Paramátman. Védy o tom hovořily po celou 
dobu stejně. Ten, kdo realizuje tuto skutečnost, se stává Dokonalým Je-
dincem (Siddhou). Existuje příklad, v němž se tvrdí, že Světec je jako 
cukr. Nezáleží na tom, jak je držen, zda vertikálně nebo horizontálně či 
převráceně. Ať je jeho pozice jakákoliv, stále je pouze cukrem. Podob-
ně i Světec může být v jakékoliv situaci, je však pořád Světcem. Není 
ani svěží ani starý, ani čirý ani nečirý. „To“, co je čiré, se nemůže stát 
nečiré. Světec je touto Čirou Věcí. Jakost jazyka nebo žaludku se ne-
změní, ať je chuť jídla jakákoliv – zatuchlá nebo již ochutnána někým 
jiným. Podobně, když hledí na celistvost existence Světec, nerozlišuje, 
zda je něco příznivé či nikoli. Lidé si myslí, že je příznivým znakem to, 
když nevěsta vkročí do domu pravou nohou. Takovéto koncepty jsou 
pověrami a pouze množí pochybnost. Pochybnost, která je v péči Svět-
ce, je naprosto vypuzena. Ten, jehož rozhodnutí je neochvějné, je Sid-
dha neboli Mistr.

Synové Gurua, kteří nabyli Poznání, jsou zvyklí získávat zkuše-
nosti na základě svého odhodlání nebo víry. Dosáhnout přesvědčení  
o všem je možné dvěma způsoby. Jedním je naprostá oddanost Gu-
ruovi, a druhým intenzivní prostota nebo asketické praktiky. Tyto 
přísné praktiky musí být pevně ukotveny v záměru. Takto jas-
ně to stojí ve Védántě. Pokud je i jen jednou uděleno pochopení od 
Gurua, vaše Vědomí je proměněno, je Brahman. Světec je zajed-
no s Absolutnem. Ten, jehož pochybnosti zmizely, je Světec. Mu-
síte mít víru v učení Gurua. Pokud nemáte Sebe-Poznání a nevíte, 
kdo jste, musíte se snažit koncentrovat svou mysl na Sebe-Poznání  
s veškerým svým odhodláním. Jestliže si myslíme, že učení Gurua 
není pravdivé, je to kvůli této pochybnosti, že přetrváváme jako džíva. 
Co je nakonec zde, pokud to není Brahman? Někdo by to měl dokázat. 
Nenechávejte narůstat pochybnosti bez určitého základu. V počátcích 
má žák v mysli jistý sklon pochybovat, ale ten se postupně vytrácí. 
Světec nemá žádné pochybnosti. Ten, kdo ví, že je Brahman, jehož 
přesvědčení je neotřesitelné, je pravý Světec.
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Cesta rituálů (cesta karmy) je plná různých druhů pochybností. Vezmě-
me si například Brahmína, který se vykoupal v řece a kráčí domů. Po-
kud mu někdo řekne, že se vody, v níž se právě koupal, dotkl člověk  
z kasty nedotknutelných, okamžitě pro něj ztrácí tato koupel smysl! 
Mnoho lidí trvá na tom, že mantra musí být v jazyce sanskrt. Říkají, že 
pokud není v sanskrtu, není pravdivá anebo je nesprávná. Vše toto je 
zde kvůli sklonu pochybovat. Domácí mouchy sedají na špinavé věci, 
a pak letí směrem k dobrému jídlu a posadí se na ně. Pochybnost uči-
ní jídlo zbytečným. Je to pouze podezření, ale příliš důkladní stoupen-
ci rituálů jídlo vyhodí. Je velice obtížné vykonávat nějaký rituál, aniž 
by v něm nedošlo k chybě, protože je kolem mnoho lidí, kteří vytvá-
ří pochybnosti ve vaší mysli. Je téměř nemožné z toho utéci. Musí dojít  
k opuštění karmy. Je nutné si uvědomit, že nejste konatelem, aktérem. 
Toto je velmi důležité. Pocit, který je vytvořen v naší mysli, že činy způ-
sobují následky a že my kvůli těmto následkům musíme trpět, je velice 
mocným jedem. 

Ve skutečnosti nejsme konateli. Semena zrození jsou tu v důsledku 
činnosti. Ovoce, které nemá semeno, není ovocem. Kde je činnost , tam 
je ovoce, a ovoce neustále obsahuje semeno. Tento řetěz nepřetržitě po-
kračuje. Tudíž musíte s velkou péčí opustit koncept, že jste konatelem 
činů. Neměl by zde být ani nepatrný pocit „Já jsem konatel“, „Udělal 
jsem toto“, „Konám ono“ atd.

V důsledku činnosti vyvstává pocit konatelství a kvůli němu vy-
vstane pochybnost. Zřeknutí se činnosti nebude pochopeno bez odda-
nosti k Satguruovi. Bez tohoto pochopení nebudete schopni se zcela 
zbavit karmy. Příběh žáka, který opustil pevnou zemi a seděl na stro-
mě ve snaze utéci od nečistého, byl již dříve vyprávěn. Cesta činnosti  
a rituálních praktik je plná nástrah pochybnosti. Nicméně Poznání je 
prosto pochybnosti.

Jednou seděl svatý Jogín poblíž výkalu. Lidé se mu smáli. On však 
řekl: „Dobře teda, držte mě na místě, kde žádné výkaly nejsou. Nachá-
zejí se i ve vašich střevech. Kde je pak tedy pro mě místo?“ Neexistu-
je nic vzácnějšího kromě Poznání. Poznání je čiré a posvátné. Ostatní 
se vás snaží donutit, abyste něco dávali na charitu, anebo se obětovali 
(ohni) a to za cenu možného pohodlí! Toto vše je pouze ve smyslu očisty 
mysli. Skrze nepravé je pravé (Pravda) postupně odhaleno.
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Mít Sebe-Poznání je největší ze všech úspěchů. Poté odpadne veške-
rá obtížná práce egoismu. V jiných zemích ani nevědí, co znamená 
skutečné naplnění lidského života. Vše, o co se snaží, je narodit se 
jako kterékoliv další zvíře a neustále těžce pracovat až do své smrti. 
Je pravda, že lidé dostávají radu, aby vykonávali náboženské rituály 
a obřady, protože skrze ně je postupně odhalována skutečná cesta ke 
svobodě. 

Oceán je rozlehlý, ale je také plný vnitřních rušivých podnětů, jenž 
jsou nepřetržité dnem i nocí. Světec nemá žádné pochybnosti. Poznání, 
ve kterém se ukrývá pochybnost, je falešné poznání. Bezžádostivost či 
asketismus s pochybovačnou myslí je velmi nízké kvality. Oddanost 
s pochybností v mysli je falešná. Zatímco jste-li zajedno s Brahman 
a nadále zpíváte oddané písně, pak To je skutečné. Být zajedno  
s Brahman znamená být bez pochybnosti. Není žádných pochyb o tom, 
co jste a jaká je vaše přirozená podstata. Taková oddanost, v níž je od-
daný, který existuje odděleně, je dualitou. V onom druhu Oddanosti 
neexistuje jednota.

Brahman je Jediné, tudíž když jste Brahman, jste bez pochybností,  
a takováto oddanost je skutečná. Pokud jsou zde přítomny nějaké po-
chybnosti o Bohu, takový Bůh je falešný, protože vy sami jste Bůh. 
Jestliže přetrvávají pochybnosti, Bohem jste se nestali. V případě po-
chybnosti je tomu tak. Pocit pochybnosti činí vše marným. Ten, jenž 
má naprostou oddanost, je velkého kalibru. Požehnaný je ten, který má 
úplnou víru. Požehnaný je ten, kdo si myslí, že je zde Bůh, a kdo má 
naprostou víru v Boha. 

Mezi věrným oddaným a jiným člověkem je obrovský rozdíl.  
Život jiného člověka a život oddaného není tentýž. Inteligence odda-
ného a schopnost nahlížení obyčejného člověka nejsou stejné. Život 
oddaného Bohu zcela závisí na Boží vůli a ať je jeho osud jakýkoliv, 
oddaný je s ním spokojen. Skutečně, rodinný život oddaného je jen na 
oko. Poté, co mají oddaný a Bůh dokonalé vzájemné Pochopení, vše 
je již usazeno. Nezáleží vůbec na tom, zda je život oddaného ideální 
anebo je rušen dle pozemských standardů. Člověk, který popírá, že by 
se měl jeho rodinný život podobat životům jiných lidí, není ještě hoden 
víry v Boha.

Božská víra se velmi liší od přízemního intelektu, takže oddaný Boha 
by v Něj měl mít naprostou víru. Požehnaný ať je tento druh víry. Zvyk 
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o všem pochybovat je k ničemu. Bez přesvědčivé víry nemá duchovní 
život žádný smysl. Nejdůležitější věcí je to, že musíte mít víru sami  
v sebe. Zeptal jsem se mysli: „Proč neodejdeš?“ Mysl odpověděla: 
„Kdy jsem tu byla?“ Je to vaše mysl, která je proti vám. Obtížnost pro-
blému je ve vás. Prakticky je to jako hrad, který musí být dobyt. Ptám 
se vás, narodili jste se? Kdy? Kdy jste ztratili svou neposkvrněnost? 
Opravdu se tyto věci staly? Kdy se narodilo to, co nemá žádné zrození? 
Kdy a jak jste se narodili, kdy a jak jste se zkazili?

Tento výklad má jediný význam, a to abyste změnili svůj světský po-
stoj. Vaše učebnice jsou zde bezvýznamné. Mějte víru. Buďte Brahman 
a zakoušejte Ho. Jakmile jste přesvědčeni, neztrácejte se v pochybách. 
Neničte sami sebe. Nepochybovat po nabytí přesvědčení je nazýváno 
jasnou vírou. Potvrďte to, co zakoušíte a mějte pevnou víru. Opravdu, 
pravá víra není nic jiného než toto pevné přesvědčení.

Každý by měl mít víru ve Světce, který realizoval Brahman, a získat 
své vlastní osvobození. Individualita, která je pouhým nic, neustále vy-
mýšlí věci, které neexistují. Dokonce ani u rodičů si nemůžeme být jisti, 
zdali jsou to skutečně naši rodiče nebo rodiče někoho jiného. Člověk, 
který zabil démona pochybnosti, obdržel veškerou moudrost Véd. Ná-
boženstvím Véd je „vědět“.

6. 10. 1935

ba

73. Stav vítězství
ádná dokončená práce není hodna svého jména, dokud si nejste 
jisti sami sebou. Celý svět je zničen proudem pochybnosti. Jisto-
tou neboli přesvědčením je míněno přebývat jako své „Já“. Mu-

síte si být jisti, čím jste. Jinak je vše zbytečné. Jsme „Já“, ale jaký smysl 
má o tom hovořit, aniž bychom o tom nebyli zcela přesvědčeni? Musí-
me si být ve své mysli jisti a pak můžeme dělat cokoliv. Další studium 
bude užitečné jedině tehdy, pokud je žákovo srdce zcela čiré a plné úcty 
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ke svému Mistrovi. Je to tato důvěra v Gurua, která nám přinese plody 
duchovního úsilí. Veškerá další řeč je nesmyslná. Pochopitelně, cítíme, 
že bez plného přesvědčení a jistoty je vše směšné. Ale jaký má smysl  
o tom hovořit? Takováto řeč nebude nijak užitečná. Tam, kde je Poznání 
zbaveno pochybnosti, je Spokojenost. Tato Spokojenost není na ničem 
závislá, není výsledkem žádných rituálů nebo činností, které jste vyko-
nali. Spokojenost, která závisí na nějaké jiné věci, není Skutečnou Spo-
kojeností. Nezávislá Spokojenost je možná jedině díky Realizaci. Když 
jste přesvědčeni, že jste Brahman, to samo je Spokojenost. Spokojenost 
je náznak dosažení Skutečnosti. Nepřítomnost pochybnosti by měla být 
známa jako známka Spokojenosti.

Posluchač si žádá, aby mu bylo řečeno, co je znakem přesvědčení,  
a Guru mu odvětí, aby zjistil, kdo je jediné, všemocné Absolutno a ujistil 
se o Něm. Bůh je Síla, jejímž přičiněním začal existovat svět. Nyní máte  
v sobě To, díky čemu se svět hýbe, a teď to používáte. Pouze za pomoci 
Toho zakoušíte sami sebe a svět. Pochopte, co máte!

 Jelikož je tu To, je zde svět. Přičiněním Toho je svět krmen a vyživo-
ván. Díky Tomu bylo stvořeno Slunce, Měsíc, Hvězdy a pět elementů 
(země, voda, oheň, vítr a prostor). Toto vše se děje bez jakýchkoliv zá-
drhelů, bez spousty těžké práce spojené s tvořením či zničením. Taková 
Síla je ve vás. Je to díky Ní, že nabýváte zkušenost světa. Dokud o tom 
nejste přesvědčeni, vaše mysl není v klidu. Bohové vyrobení z mědi 
a mosazi nejsou Bohy. Co znamenají různé inkarnace Bohů jako jsou  
v mytologických knihách například Brahma, Višnu a Mahéš (Šiva)? 
Jaká je míra jejich Božskosti? Jsou Bohy jedině do té doby, dokud je 
oživuje tato Síla.

Co je znakem Oddaného (Bhakty)? Musí poznat Boha, musí realizo-
vat, kdo je. Co jsme? Nejsme nic. Zanecháním připoutanosti k tělu bys-
te měli zůstat jedině Tím, Brahman. Tam, kde je „já“, tam je omezení. 
Jakmile se „já“ ztratí, odejde i omezenost. Koho bychom měli nazývat 
Oddaným? Ten, kdo hledá sebe sama a kdo najde sebe sama, je Odda-
ný. Vnitřně pátráme po svém „Já“, a pomocí jeho řeči meditujeme na 
Boha. Jsme ponořeni do hledání „Já“ a pomocí vyřčených slov jsme 
zabráni meditací na Boha. Nalezneme-li „Já“, eliminujeme vše ostatní  
a vybereme si to, čím jsme. Nabudeme přesvědčení o svém „Já“ a jsme 
si jisti. Jisti o čem? O Skutečnosti. Zde, naprostá jistota byla možná 
díky vyřčenému slovu. A takto přišla velkolepá chvíle Realizace Boha!  
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Oceán je takový, jaký je. Pouze vlnka vyvstane a zmizí. Co je Svoboda? 
Poznat své „Já“ je Svoboda. Elementy jsou zrozeny skrze elementy, ale 
jsou také zrozeny z Životní energie (Čajtanji).

Cesta přesvědčování i cesta rozlišování jsou obsaženy v rámci této 
Životní energie. Původní přístup zahrnuje metodu rozlišování a vylu-
čování (zbavování se nepodstatného od podstatného). Toto je pevně 
stanoveno za účelem dokázat, že vše, co se jeví, je falešné. V Sid-
dhantě, neboli konečném tvrzení, je řečeno: „Vše je Brahman.“ Zá-
kladní čtyři stavy vědomí (manas – mysl, budhi – intelekt, čita – myš-
lení a aham – pocit Jáství), tři stavy (bdělý stav, snění, stav hlubo-
kého spánku), tři kvality (radžas, tamas, satva) a deset smyslových 
orgánů (a různých druhů a dalších cest, v nichž jsou věci zakou-
šeny či prožívány), to vše dohromady není nic jiného než Čajtan-
ja, která je Džňánou, neboli Poznáním. Toto stejné Jediné Poznání 
je ve chvíli vědění zakoušeno jako celý svět. Poznání je zakoušeno,  
a před Ním jej nemůžete zakusit či opustit, stejně jako nemůžete zaří-
dit, aby bylo uměle vynulováno. Ve chvíli vědění (uvědomění si) je tato 
zkušenost možná pouze kvůli Sebeexistující Čajtanji. Když je tu díky 
pronikavému a intenzivnímu neustálému pozorování jistota a konečné 
přesvědčení, nazývá se to Siddhanta neboli Konečná Pravda. Pak je zde 
zcela zřetelně jistota o Bohu. Je tu Realizace, že je zde pouze Jedno, 
a nic víc. Nicméně tvrdošíjnou připoutaností k tělu jsou klid a spoko-
jenost zničeny. Proto byste měli říkat: „Pověz mi, kdo jsem!“ Démon 
pochybnosti by měl být dotázán: „Řekni mi, kdo jsem?“ Pak se však 
utiší, protože jak může ukazovat na něco jiného než Brahman?

Neměli bychom se odchylovat od přesvědčení o své Skutečné Podstatě. 
Tělesné vědomí přináší cosi jiného. Pouze zvyšuje pochybnost a obavy  
a snaží se vás svrhnout. Nepadejte. Bohové a různá božstva, to vše je 
iluze. Jsou naší vlastní představivostí. Nechovejte v mysli falešné myš-
lenky či pochybnosti. Příběh o králi Nalovi z města Nišhadha vypráví  
o tom, že si král po vykonání přirozené potřeby neumyl chodidla. Vešel 
do domu se špinavými chodidly a kvůli této chybě vstoupil do jeho těla  
a mysli démon či Kálí. V této příhodě představují chodidla základnu 
neboli kořen, jenž má být očištěn. Je třeba prozkoumat, co je u koře-
ne všech věcí. Pozorujte to. Pokud se doberete ke kořenu a odstraní-
te pochybnost, tak je zde pouze základní čirost, průhlednost. To, co je  
v základu čisté, je mocné. Pak je tu záruka, jistota a žádný prostor pro 
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pochybnost. Dokud zde není základní čistota, tak zajisté vstoupí zlo či 
pochybnost. Vše je plné pochybností, a je to sklon mysli obracet se smě-
rem k tělesnému vědomí. Proto se říká, že by se aspirant neměl odchy-
lovat od „Já“.

Tělo má určitý tvar související s jeho věkem (dětství, mládí, stáří atd.) 
Nemůže se držet svého tvaru ze své vůle. Má tvar kvůli zázračné síle 
Životní energie, Čajtanji. Vědomí, třebaže se nachází v těle, nemá žád-
nou příslušnou formu či tvar. Vědomí má ve své přirozenosti schopnost 
přimět nás něco cítit či vnímat. Tato kvalita se nazývá Čajtanja jakožto 
Poznání. Tato Životní energie jakožto Poznání se domnívá, že je tímto 
nebo tamtím tělem, a funguje podle toho ztotožňujíc se v té době s ně-
jakou formou. Bez zamyšlení se nad tím, že je „Já“, považuje Vědomí 
za pravdivé vše, co je viděno, anebo vše, co se jeví existovat, a funguje 
s tímto nedorozuměním. Ve skutečnosti, ať už ovládá tělo či ne, je Ži-
votem bez omezení či jakékoliv formy. Je dokonalé, ale domnívá se, 
že má formu nebo přesněji řečeno, že ono samo je formou těla, což je 
hrubý omyl. Na základě pevně držícího konceptu, že je tělem, doža-
duje se vnějšího bohatství a vlastnictví, o němž si myslí, že mu náleží.  
A tak, protože si je nevědomé Své Skutečnosti, stává se okouzlené tě-
lem, které je pomíjivé. Klade tělu mimořádnou důležitost a zbytečně 
trpí mnoha bolestmi.

Tělesná forma není naší Původní Existencí. Je to jen chvilkový nech-
těný stav. Pokud na něj důkladně pohlédnete, můžete spálit síť žádostí 
a tužeb bez ohně. Světci vám říkají: „Nenechte se zlákat tělesným vě-
domím. Nic nepotřebujete.“ Proto by se aspirant neměl odchylovat od 
bytí „Já“. Neměli byste nikdy dopustit, aby došlo k vyrušení vaší spo-
kojenosti. Vaše Sebe-jistota by měla být takto silná. Jaký den či doba je 
příznivá či nepříznivá pro To, co je Brahman? „Já“ je silou, která je za 
časem. Tak jaká pak špatná doba pro „Já“?

„Já“ je samo zásluhou v chvályhodném čase. Vše, co je nazvané 
zlým časem, s Ním nemá nic co do činění. „Já“ je Bůh Bohů, který 
dává všem to nejlepší. Tělesné vědomí vás nutí zapomenout roz-
lišení Čiré Příčiny. Tudíž musíte být velmi bdělí. I když spíte ve své  
posteli, musíte myslet na to, že jste Brahman, Bůh Bohů, a mít klid. 
Nikdy nezapomínejte na oslnivou Pravdu, že jste bezforemní, čistí, čiří 
a bez poskvrny. Musíte být usazeni v Spokojenosti, jež setrvává ničím 
nehnuta. Ztrácí Bůh Vittala přesvědčení, že je Brahman kvůli Rukmíni 

Oddanost_inside_last.indd   23 24.6.2014   8:53:52



24

(to se týká spojení mužského a ženského principu, bezforemného a pro-
jevu), která je poblíž něj? Oba jsou skrz naskrz jen čirou, bezforemnou, 
posvátnou Životní energií. Setrvávejte jako Vittala. Držte krok s koncep-
tem, že jste „Já“, Átman. Zde slovo Átman značí bezforemné Vědomí, 
Čajtanja. Neustálé přesvědčení, že jste Nejvyšší „Já“, je Osvobození 
či Svoboda. Svoboda je věčně existující a nepotřebuje být kultivována. 
Být „Já“ znamená Být Svobodný.

Neměli byste nikdy zapomínat, že jste „Já“. Říkám vám to, ale toto 
tvrzení nebude vštípeno do vaší mysli, dokud se nebudete držet spole-
čenství Světců. Odevzdejte se Světcům. K čemu vám bude váš souhlas, 
jestliže navenek souhlasíte a jste bdělí, ale vnitřně chováte pochybnos-
ti? Naslouchejte nyní jednomu Velkému Principu. Ten, kdo nemá ab-
solutně žádné pochybnosti, je Siddha, Mistr. Existuje příběh o Visoba 
Khečarovi, který spal s chodidly směrem k Šiva lingamu. Když byl na 
tuto troufalost dotázán, odvětil: „Je tu nějaké místo, kde by Šiva nebyl? 
Celá tato země je Šiva lingam. Moje chodidla jsou také Šivou. Nejsou 
ničím jiným. Celý svět je Šiva.“ To nesmí být nikdy zapomenuto. Toto 
stanovení by nemělo ochabnout. Ten, jenž byl dříve nazýván Namja 
(jméno individuality, která se stala Světcem Namdévem, který navštívil 
Mudrce Visobu a byl seznámen o Vše-prostupujícím Bohu), již ve stá-
diu Siddhy není. Není zde nikdo další. Není tu nikdo jako druhý či jiný. 
Druhý zde není. Slovo jiný už tu není podstatné. Ten, kdo toto pocho-
pil, je Siddha. Ten, kdo má ještě pochybnosti, je pořád hledající, aspi-
rant. Hříchů a zásluh není ve světě nedostatek. Jakmile se ztotožňujete 
s tělem, oceán hříchů a zásluh je naplněn. O tomto všem se hovoří ve 
Védách. Védy nás učí, jak vykonávat činnosti, zatímco si myslíme, že 
jsme fyzickým tělem. Když lidská inteligence předčí omezenost těla, 
Védy nedokáží dát žádné instrukce tomu, kdo je Bhakta, Oddaný. Co 
může být řečeno o někom, kdo se nachází za svým fyzickým tělem, za 
schopností vnímat? Jaké jsou jeho znaky? Znaky jsou pouze výrazy či 
kvality. „Já“ je prosto jakéhokoliv tvaru. Když realizujeme, že jsme 
„Já“, jak můžeme popsat „Jeho“ kvality či nekvality?

Ten, kdo chápe sebe sama jako „Já“, je za hříchem nebo zásluhou,  
a transcendoval hranice viditelných forem. Je Vítězem. To je den Ví-
tězství (Vidžaja Dašhamé). Tento den je „Šťastným (zlatým) dnem“. Je 
pohárem Nektaru Nesmrtelnosti. Zrození a smrt zde nejsou. Není tu 
stav bytí jako individuality. Samotné Védy postavily své vlastní meze. 
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Pokud jste je překročili, tak jste bez pochyb o „Já“, a nejste tělem. Pocit 
„já“, který byl v těle, se stal Šivou. On je Vítězem. On je nyní Mistrem 
s Absolutní Silou Brahman, Silou „Já“, Skutečností o Sobě. Parabrah-
man, Nejvyšší „Já“, Ráma znovu získal Své Království. Toto dosažení 
je stavem Vítězství.

7. 10. 1935

ba

74. Vysvětlení Neduálního  
(Advaitového) Brahman

eduální (Advaitové) Brahman není nic jiného než samotné „Já“. 
Není tu nic dalšího. Není zde potřeba si něco představovat. My 
„jsme“ bez představování si. Každý zakouší sebe sama bez 

představování si čehokoliv. To, co je, a to, co se jeví, je vše pouze Brah-
man. Posluchači řekli, že díky tomuto učení Véd jsou spokojení. Přesto 
posluchač neustále vznáší dotaz: „Díky tomuto vysvětlení jsem se sjed-
notil s Absolutnem. Nyní budu přetrvávat v Brahman. Cítím, že by do 
mé mysli neměla vstoupit žádná myšlenka o rodině a světském živo-
tě a zatím co naslouchám učení, stávám se Brahman. Nicméně znovu si 
vzpomenu na něco, co se týká mého domova a stane se to, že si džíva za-
čne být vědom rodiny. Takže je zde zmatení a mysl se potuluje. Prosím 
řekni mi, co bych měl dělat. Cítím, že bychom neměli mít žádné vzpo-
mínky na tyto věci nebo přesněji řečeno, neměli bychom mít toto tělo. 
Dokud si pamatuji, že mám tělo, nemohu souhlasit s tím, že jsem se stal 
Brahman. Jak se může ten, kdo je Brahman, vrátit zpět do rodinného ži-
vota? Buď by zde mělo být Brahman anebo ten, kdo vede rodinný život. 
Prosím, pověz mi, jak to sloučit v jedno? Dokonce i touha a zlost pořád 
přetrvávají. Co by mělo být uděláno?“ 

Posluchač tvrdí, že jakmile je realizováno Brahman, tak by měl klid-
ně nehnutě spočinout. Guru se táže: „Jestliže se ti, kteří realizovali, 
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stanou nehybnými jako kámen, přišli ostatní světci jako Vjása či Šuka  
nazmar? Šuka a Wamadéva jsou osvobozeni, ale ostatní propadli. Jak 
můžeš říci, že pouze dva jsou osvobozeni? Pak tedy ani Guru Šuky 
by neměl být považován za toho, kdo zničil iluzi. Pokud se dostali za 
Iluzi pouze dva, proč by pak měly být nadále následovány Védy? Tu-
díž, toto vše není argument. Mnoho rišijů, Vjása, Yadnyalkya atd., ti 
všichni byli osvobozeni. Ten, kdo tvrdí, že pouze dva došli ke svobo-
dě, je hloupý. Když říká někdo vědomě hloupé věci, je chytrým hlu-
pákem. Například: Váš soused může být chytrý, ale vyplývá z toho, 
že ostatní jsou hloupí? Skutečně moudrý člověk s tím nebude souhla-
sit. Nyní, pokud řeknete, že pouze dva jsou osvobození, tak kde je pak 
síla Véd? Je nepravdivé to, když světec o Védách prohlásil, že pokud 
je pochopeno i jen jediné slovo z Véd, je člověk chvályhodný? Pokud 
žádný třetí aspirant nebude osvobozen, kdo bude respektovat Védy? 
Ty si myslíš, že jedině ten, kdo se stal tuhý jako dřevo, je osvobozen,  
a dokonce souhlasíme-li s tvým tvrzením, jak to, že se světec Šuka ne-
stal nehybný jako dřevěná kláda či kámen? Šuka dával instrukce krá-
li Parikšitovi. Učil-li krále Parikšita, jak můžeš říci, že se stal Šuka po-
dobný kamenu? Kdyby se stal kamenem, nemohl by vysvětlovat Védy.

Jestliže ten, kdo poté, co realizuje Brahman, zůstane jako klá-
da dřeva, kdo by tu nadále zůstal, aby ukazoval cestu k Osvobození? 
Kdo by uděloval Poznání ostatním? Kdo by mohl učit toho, kdo re-
alizoval Brahman? Pokud leží jako kláda dřeva, kdo by učil ostatní? 
Všechno Poznání by zaniklo. Během vysvětlování je nutno hovořit  
o všech věcech, ať už trvalých či pomíjivých. Proto není možné být  
v jednom momentu duševně bdělý a v momentu druhém bez pohnutí. 
Takový člověk by byl také v omezenosti. To je důvod, proč bychom bě-
hem samádhí neměli upadnout jako kláda dřeva, a měli bychom mít Po-
znání Brahman, zatímco jsme bdělí a činní v řeči atd. Brahman je Samo- 
existující, bez představování si. Nicméně poté, když je vše Brahman, 
vaše představivost je rovněž Brahman a světský život je také Brahman. 
Kdy vás potkal tento takzvaný světský život? Kde je a kdy je? Vše je 
Brahman. Ani vy nejste mimo Brahman. Kde je oddělená existence 
světského života jako takového? Samotná podstata Realizace Brahman 
je jako toto.

Jak se může někdo vydat hledat tmu, zatímco drží v ruce rozsvícenou 
baterku? Zhasněte baterku, pak je tma poblíž vás. Ten, kdo hledá, je sám 
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Brahman. Jestliže se někdo potuluje po světě bez poznání sebe sama, 
nepotká Brahman ani po staletích. Na druhou stranu, jestliže hledající 
ví, že on sám je Brahman, pak je mu to tou nejbližší věcí. Může jít kam-
koliv, přesto je Jediný (sám o sobě). Brahman naplňuje veškerý prostor. 
Bude zakoušet, že zde není nic kromě Brahman. Baterka symbolizuje 
zrak, který vidí. Pokud je samotný zrak Brahman, na cokoliv se podívá, 
je automaticky Brahman. Vedle toho, pokud je tento zrak, síla vidění, 
nevědomá, tak vše, co vidí, je také nevědomost, iluze. Vše je již bez 
zádrhele. Člověk si může lehnout po probuzení ze spánku, přesto je za 
všech okolností bdělý. Jakmile realizujete Brahman, tak i když se na něj 
snažíte zapomenout, nezapomenete ho. Naopak si toho budete hluboce 
vědomi v Jednotě.

Existuje příběh, ve kterém učitel předá Šiva mantru aspirantovi 
s varováním, že by během jejího opakování neměl myslet na opici. 
Co se poté stalo? Aspirant během opakování Šiva mantry neustále 
myslel na opici. A nejen to, opici viděl i během snění. Upadl do iluze  
a viděl opici ve všem, ve své ženě, dětech, ostatních lidech, dokonce  
i ve svém domě. Tudíž, dá se říci, že to, co je zakázáno, přijde v první 
řadě do naší mysli. To, co se očekává, aby bylo zapomenuto, je pa-
matováno dvojnásob. Zapomenout je velmi složité. Tak dlouho, dokud 
máte tělo, je zde zapletení. Jak se tomu lze vyhnout? Seskupujete věci 
za účelem požitku. Nahromadili jste si věci vlastními touhami a nyní  
to je pro vás těžko snesitelné. Ničíte svou Spokojenost. Prosím, pa-
matujte si jednoduchý fakt. Zpravidla nikdo neudělá nic pro druhé 
zadarmo. Stručně řečeno, nedoufejte, že se zbavíte své zapletenos-
ti v budoucnu, a posléze budete svobodní. To se nestane. Vše, včet-
ně rodinného života, je Brahman. Jak můžete tvrdit, že je Brahman  
v hlubokém spánku, ale že ve vašem bdělém stavu žádné Brahman 
není? Život vedený konceptem, že jste tělo a individualita, je nebez-
pečně destruktivní. Nicméně když jste Brahman naprosto v každé činné 
chvíli, pak život sám je Brahman a je zde pouze Blaženost. Jedině teh-
dy, pokud žijete s totožností fyzického těla, je život zhoubný.

 
8. 10. 1935

ba
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75. Nárájana dovádí v mnoha formách
še je Životní síla a nic jiného než Životní síla. Jakmile Život-
ní síla, Čajtanja, vyjádří sebe samu, stává se Větrem (Vájů). 
Vzdáváme poctu Bohu Větru, Bohu Ohně, Bohu Vody nebo 

Bohu Země. Když se Čajtanja projeví, dáváme jí mnoho jmen. To, co 
je výstupem něčeho, je v podstatě vlastností něčeho. To, co je proje-
vem Životní síly, je pořád jen Životní síla. Žena a děti jsou pouze Život-
ní silou, ale my je nazýváme Iluzí či Májou. Je konceptuální a tudíž na-
zývána Májou. Je také označována jako individualita neboli džíva. To 
znamená, že vše toto je falešné. Uvnitř tohoto falešného je něco dobré  
a něco špatné. Dokonce se říká, že i zlatý ornament je dobrý nebo špatný. 
Tento zvyk nazývat věci dobrými či špatnými bývá aplikován dokonce 
i na Základní Věc. Životní síla je Základní Věcí, takže je nazývána růz-
nými jmény. Žena může být označena jako dcera, manželka, švagrová, 
sestra manžela, manželka bratra, sestra, teta, teta z matčiny strany, teta  
z otcovy strany, babička, prababička, atd. Takže co toto vše je?

Bůh na sebe bere mnoho forem a ten, kdo si je vědom této skuteč-
nosti, se nazývá aspirant. Pokud jde o zlato, zlaté obrazy Boha Khan-
doby a zlatý obraz prasete jsou si rovny, cena za gram zlata je stejná. 
Cena se vztahuje k základnímu kovu a tomuto kovu je dávána hodno-
ta. Skutečná hodnota náleží původní věci. Ta je připravena nabýt růz-
né formy a celá hra pokračuje. Je to zábava. Je to pobavení. Je to hra 
oddávání se představivosti ve volném čase. Je to hravý postoj, před-
stava potěšení. Není zde žádné zvažování, zdali existuje zisk či ztrá-
ta, vhodné či nežádoucí. Je to prostě veselost Vědomí. Není třeba se  
z toho cítit provinilý či šťastný. Je to jen veselé rozpoložení Vědomí. 
Nicméně ten, kdo toto rozpoložení bere, jakoby se jednalo o pravdu, 
upadá do oceánu utrpení. Věci a čísla jsou symbolickými emociálními 
koncepty. Žádná konkrétní věc, osoba či scéna nemají skutečnou pod-
statu, a ten, kdo je za skutečné považuje, je hlupák. Opravdu, je naprosto 
poblouzněný. Toto poblouznění je zničeno v přítomnosti společenství 
Světců. Poté si plně užíváte Brahman. Co to znamená? Znamená to, že 
setrváváte ve zrodu, u základu všech zkušeností, beze změny.

Zlatník se zajímal o cenu zlata. Nezajímalo ho, zda jde o zobrazení Boha 
či prasete. Toto je stanovisko moudrého člověka. Iluze značí změnu ve 
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formě věcí. Ten, kdo vidí stejné Vědomí ve všech bytostech, je Světec. 
Toto je Iluze Ghatotkača. Ghat znamená tvar a otkat znamená nejlepší 
nebo pravda. Když je věc, která se jeví, brána za skutečnou či pravdivou, 
je to iluze. Zde ghat symbolizuje naše tělo. Myšlení typu „jsme svým tě-
lem, je to naše vlastní bytí, já jsem, jak se zdá, tělem“, je naše iluze. To 
je Mája. Užitečnost mého těla, výrazné rysy mého těla a koncept, že tělo 
je pro mě prospěšné, je iluze. Žít s představou, že musím tvrdě praco-
vat, abych v budoucnu díky tělu sklidil výhody, z nichž se chci radovat  
a všech těchto potěšení si užít, je zapletením se do Ghatotkača Máji. Celá 
tato Iluze vyvstala z ghata, našeho těla.

V dávných příbězích řekl Pán Krišna svým oddaným: „Nepřijímejte 
nic nového. Staré věci, které máte, jsou skutečné.“ Zde „staré“ zname-
ná to, co je první, původní, které je Jedním, přebývající ve všem. To 
je Brahman, setrvejte v Tom. Ghatotkača řekl lidem, aby si vzali nové 
oblečení, nové ozdoby a jemu odevzdali svůj starý oděv, staré ornamen-
ty. Lidé s dychtivostí přijali krásné nové oblečení i ornamenty a dali 
mu všechny své staré šaty a ozdoby. Později se stalo to, že podivuhod-
ně všichni ti, co přijali nové věci, zakoušeli různá utrpení; jejich ruce 
a chodidla byla bolestivě sevřena, mnoho z nich zešílelo a jiní ztratili 
svou paměť. V některých případech se jejich šaty staly neviditelnými  
a obnažily je; ztratila se jim pokrývka hlavy, někteří ztratili svou vrchní 
část oděvu, zmizela jim polovina ozdob a jiní zcela nazí se začali scho-
vávat anebo běhali sem a tam hledajíce nějakou pokrývku. Proto byli 
všichni tito lidé zahanbeni. V době, kdy si lidé vyměňovali nový oděv za 
starý, je Krišna z dálky a v neviditelné podobě varoval, že by nový oděv 
přijmout neměli, protože se jedná o manipulaci Ghatotkači. Varoval je, 
že by neměli dávat své staré šaty, že je Ghatotkača klame používaje svůj 
ďábelský šarm, kouzlo. Nicméně lidé neposlechli jeho radu, a tak byli 
takto zesměšněni.

Popravdě, to „nejstarší“ je naším vlastním Bytím, což je „Já“, které je 
tu před všemi novými zkušenostmi. To je zlato. Toho byste se neměli 
vzdát. Ať už staré nebo nové, vše je bez pochyby pouze Životní silou, 
ale nenechte se oklamat novým kvůli jeho novosti. To, co je vytvořeno, 
je pomíjivé. Pán Šiva nařídil démonovi Bhasmasurovi, aby mu denně 
nosil nějaký popel. Význam toho je ten, že Šiva má rád vše, když je 
to spáleno a přeměněno na posvátnou Životní sílu. Celý svět, který je 
viděn, vejde nakonec do velkého boha Mahádévy (Šivy). Moderní věda 
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věří, že vzduch je původem veškerého života. Za ním už nehledají. Za 
ním je Brahman, ale věda nemůže pokročit dál skrze chemii. Když se 
dvě věci spojí, vznikne třetí věc. Když se dají dohromady tesař s dře-
vem, je vyrobena židle. Tato kreativní moc lidstva se nazývá Badžigari, 
síla tvoření nových věcí. Tvůrčí síla, kterou praktikují démoni, se nazý-
vá Wodumbari, a síla Boha, aby vytvořil tento svět, se nazývá „tvůrčí 
síla“. Ten, kdo přemůže všechny tři síly, je nazýván Znalcem Brahman.

Veškerá síla stavění, budování, tvoření nových věcí je svým způsobem 
silou hypnózy. Je to umění vytvořit falešnou představu před zrakem lidí. 
Ten, kdo považuje vytvořené formy za skutečné a stálé, je hlupákem. Je 
zavázán se narodit a umřít, znovu a znovu. Ten, kdo není okouzlen tě-
mito třemi druhy tvoření, je jako Všemohoucí Bůh. Ten, kdo zná všech-
ny tři procesy tvoření, jde před ně a sedí na trůnu Paramátman. Bhava 
představuje oceán, který byl vytvořen, a vy jste rybou v oceáně. Abyste 
se vyhnuli návnadě, měli byste jít za oceán. Pokud si ryba pomyslí, že 
je oceánem, pak je oceánem. Je vytvořena z vody. Ten, kdo ví, že vše 
viděné vyvstalo z Paramátman, je od iluze osvobozen. Lidé za peníze 
nakupují hliněné sošky Lakšmí, Bohyně Bohatství, a poté tuto sochu 
uctívají. Je to správně? Vědět a pochopit, to je Správné Poznání. Když 
si král Džanaka vyslechl Správné Poznání, byl pln radosti.

Potkáte-li moudrého člověka, měli byste mu klást správné otázky a po-
učit se. Takový jedinec je moudrý, protože prostřednictvím správných 
otázek nabude svého vlastního bohatství. Král Džanaka se zeptal: „Pro-
sím, vysvětli mi, co je to Brahman, kdo je nazýván Brahman, Vasudéva, 
Paramátman, Nárájana atd.“ To, z čehož toto vše bylo vytvořeno, se 
nazývá Brahman. Slovo Padartha má v sanskrtu zvláštní význam. Pada 
znamená pojem nebo slovo a artha značí smysl, význam pojmu. Vše 
toto, na co se Džanaka zeptal, se vztahovalo k Brahman. To je artha, 
význam pojmu. Vzhledem k tomu, že zde nebylo jediné slovo, které 
by dávalo význam „Prapůvodní Věci“, bylo to pojmenováno Brahman  
a člověk byl spokojený s tímto jediným slovem „Brahman“, které zavr-
šuje vše, co bylo zamýšleno říci. Pojmy Krišna, Bhagaván, Višnu atd. 
jsou všechno jména této „Jedné Věci“.

Nyní naslouchejte podstatě této „Jediné Věci“. To, jenž napros-
to vyplňuje vše ve vesmíru (je základem všeho), se nazývá Nárá-
jana. Světci (Rišijové), kteří jsou zcela zběhlí ve Védách, tomu ří-
kají Nárájana. Světec Pippalajan říká: „Ó králi, původní příčinou 
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tohoto vesmíru je Nárájana. Když je On neexistující, vesmír zmi-
zí. A On, který existuje uvnitř vašeho těla, hýbe vaším tělem a je 
pln radosti uvnitř vašeho těla, je Nárájana. Ten, který vytváří tělo  
a zůstává v něm, aniž by jím byl dotčen, je Nárájana.“ Jak byl vytvořen 
tento svět? Povím vám. Ten, kdo spí, ten, kdo sní, ten, kdo spatřuje věci 
ve snu a zná svět, jenž je viděn, je Nárájana. Jakmile se Nárájana stal 
prostorem, potom tam, kde byl v bdělém stavu, vznikl svět. Ať už na 
krátko nebo na dlouho, Nárájana je zkušeností bdělého stavu. 

Zkušenost nenastává proto, že je po ní touženo, anebo že po ní tou-
ženo není. Nezmizí kvůli tomu, že není chtěná a v žádném případě 
se nepřihodí v závislosti na touze zakoušejícího. Svět vzniká a zani-
ká jako přirozený jev. Vězte, že zakoušející tohoto všeho je Nárája-
na. Ten, kdo říká, že sen je nepravdivý, je Nárájana. Ten, kdo říká, 
že sen je fiktivní, ten, kdo si je vědom uvědomění v bdělém stavu  
a ten, kdo si je plně vědom blaženosti hlubokého spánku, je Nárájana.

To, co rozeznává všechny stavy a všechny zkušenosti, je také nazý-
váno Nejvyšší „Já“, Paramátman. Je „Nejvyšší září Vědomí“, Nejvyšší 
bezforemností (Parama Puruša), Vše-prostupujícím Nárájanou. Nyní 
naslouchejte snadné cestě k dosažení Stavu Brahman. Pochopte To, jež 
je Úplné, To, jež je Veškeré. Toto Paramátman je ve zvuku Óm, který 
je ve vás. To, jehož silou fungují mysl a intelekt, je Paramátman. Tento 
Nárájana září ve vás jako hvězda. Nárájana je Životem ve všech bytos-
tech. Je hybnou silou všech bytostí. Je bdělý v hlubokém spánku stejně 
tak jako v samádhí. Je nazýván Pánem Světa (Džagadéšvar nebo Dža-
gadíša). Ten, kdo vidí tento svět, je Pán světa. Je Prapůvodním Pánem 
(Adhi Iša) světa. Kdyby On neexistoval, volný prostor v nosní dírce by 
nebyl schopen cítit žádnou vůni. Ten, jehož silou říkáte „Já jsem“, je 
Nárájana. Ten, kdo nás ochraňuje, je Bůh Nárájana. Nárájana je konate-
lem všech činností.

10. 9. 1935

ba
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76. Svět jako Poznání
vět je trojrozměrný, což značí tři úrovně světů, neboli tři světy. 
Jsou jimi bdělý stav, snový stav a stav hlubokého spánku. Stav 
hlubokého spánku se nazývá Paataal. Nárájana je Ten, jenž pře-

bývá uvnitř všeho. Ve snovém stavu zpočátku nic není. Kolik je tam 
lidí? Ten, kdo sní, a ten, kdo si uvědomuje sen, jsou jedním. Sen, kte-
rý vejde v existenci, zmizí. Hluboký spánek také přichází a odchází, ale 
ten, kdo spí a sní, nemizí. On je vládcem tří světů. Je svědkem všeho. 
Je Parabrahman, Nejvyšším „Já“. Ten, kdo zná všechny tři stavy těla, je 
Paramátman. Ten, jehož silou funguje mysl, intelekt, prány a smyslové 
orgány, je Nárájana. Jestliže řeknete, že je závislý na smyslových orgá-
nech, není to pravda. Je Král. Je Bůh, který není závislý na smyslových 
orgánech. Pokud se Ho snažíte poznat, budete oklamáni. On je zde, aniž 
by byl někým poznán. Jestliže se domníváte, že jste určitá bytost, kon-
krétní entita a snažíte se Ho poznat, nebudete toho schopni. Nesnažte se 
Ho poznat. On je Znalcem.

Aniž bychom se snažili Ho poznat, On je zde. Tato Jednota již zde 
byla. Je pouze znovu ustanovena. Realizovaná bytost (Džňánin) nemů-
že být znalcem či pozorovatelem, a snažit se poznat či pozorovat Sebe. 
Poznání je poznáno samotným Poznáním. To musí být tiše pochopeno. 
Je to samo o sobě. Je to jako když se vaše „Já“ dívá samo na Sebe do 
zrcadla. Skutečnost je viděna v Zrcadle Poznání. Schopností jazyka je 
ochutnávat, a to jedině ochutnáváním. Kniha Poznání je jako zrcadlo. 
Vědomí je pouze Jedno. Jak může jedno jediné Vědomí poznat cokoliv 
dalšího? Musíme to pochopit tím, že se to naučíme přímo od Gurua.  
V našem srdci, Ten, kdo zná vše a každého, je Paramátman. To, co 
je, bez zaujímání jakéhokoliv stavu, je Brahman. Předpokládat nějaký 
stav znamená uvést něco druhé nebo další (koncept, že je zde víc než 
Jedno).

Voda v nádrži se vzdýmá do gejzíru, vytryskne k nebi, a vidí nebe. 
Jakmile spadne dolů, je opět zcela promíchána s vodou v nádrži. Prav-
dou je to, když voda ví, že je pouze vodou v nádrži. To by mělo být 
realizováno. Syn Gurua, Guru-putra, toto ví. Ostatní jen udiveně sedí. 
Jestliže se to snažíte poznat, přijdete o svou schopnost poznání. Ke Sku-
tečnosti nemůžete dojít skrze proces objektivního smyslového poznání. 
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Těmi, kteří setrvávají ve snaze poznat to prostřednictvím zkušenosti, 
je vytvářen zmatek. Opusťte tento přístup. Zanechte své úsilí dovést 
Skutečnost na úroveň zakoušení. Zanechte poznání i nepoznání. Oboje 
jsou pouhé koncepty, vaše postoje. Jakmile jsou oba ukončeny, setrvá 
jedině Existence, která je ryzím stavem Bytí. Jedině pak vyvstane po-
chopení. „To“ je naše „Já“. Jak může být „To“ poznáno? Denně sem 
chodíte a žádáte mě, abych vám řekl, jak můžete uchopit sebe sama,  
a já jsem to takto odsouhlasil. Vím, že nejste ztraceni. Vím to zcela 
jasně, a proto vás opatřím vaší vlastní adresou. Podstatou „Já“ je Být. 
Možná Ho nechcete, ale On je. On určitě bude, i kdybyste Ho nechtěli. 
On je Nejvyšší „Já“, Paramátman.

Je to mysl, která si představuje Příbytek Boha (Vaikuntha). Mysl si 
představuje „Já jsem Višnu.“ Nicméně mysl si nemůže představit nic 
o „Já“. Mysl, která si představuje tři světy, si nemůže představit „Já“. 
Pokud se snaží představit si „Já“, skončí. Oči nemohou spatřit samy 
sebe. Mohou vidět pouze ostatní. Džbán, který odměří litr nebo dva li-
try, může odměřit stovky hektolitrů, ale nemůže odměřit sebe sama. 
Podobně mysl nemůže změřit „Já“. Jak může řeč pochopit to, co není 
poznatelné myslí a intelektem? Nošením bederní roušky ani sezením  
v meditaci po tisíce let „Já“ poznat nelze. Je to On, „Já“, kdo si uvědo-
muje bederní roušku. Měli bychom znát způsob, jak Ho pochopit. Sku-
tečný Mistr, Satguru, zná tuto cestu. Jestliže se pokoušíte svázat oblohu 
do kusu látky, všechny čtyři rohy látky zůstanou prázdné. Tělo funguje 
díky síle životních energií (nebo dechu), práně. Tato prána Ho nemůže 
poznat. Řeč Ho nemůže poznat. On je mysl mysli, intelekt intelektu, 
poznání poznání. Je okem očí všech.

Vědomí je samo podstatou Poznání. Je samo o sobě tělem Vesmíru. 
Je Životem ve všech žijících bytostech. Je Životem všeho. Fyzická těla 
jsou jako kožené panenky nebo loutky. Je to On, kdo v nich žije a hraje 
všechny hry. 

Oči jsou marně obviňovány z vidění věcí. Je to pouze On, kdo vidí 
vše. Smyslové orgány jsou nadarmo nazývány orgány vnímání. Je to 
On, kdo poznává. Vymyšlená individualita, džíva, marně říká, že je. 
Individualita dojídá zbytky jídla, které jsou ve skutečnosti jedeny pra-
vým „Já“. Skutečný vlastník jí, ale džíva říká, že jí on. Individualita 
tak pojídá již použité jídlo. Tento džíva, který je psem pochybnosti, 
štěká nadarmo.
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Je něčí tělo břemenem někoho dalšího? Podobně Světec, který má Se-
be-Poznání, se stal zajedno se světem. Vesmír je jeho tělo. Je Jednotou 
ve Své pravé podstatě. Jaké břemeno bude cítit? Protože je celý Ves-
mír jednou jednotkou, jsou Kompletní Celek, Souhrn Poznání, Vesmír 
a podstata Poznání Jedním. Vesmír bez Poznání a Poznání bez Vesmíru 
není možné. Poznání je Vesmírem, skrz naskrz. Celý Vesmír je obsažen 
uvnitř Poznání. Poznání značí Brahman a zdánlivý projev znamená Ves-
mír. Proto říkáme „Brahman je Pravda a Svět je iluze.“

10. 10. 1935

ba

77. Vystěhujte „já“ z domu
o, co dává světlo všem smyslovým orgánům, to, co jim uděluje 
život, to, co se těší prostřednictvím smyslů, a to, čemu jsou všech-
ny smyslové orgány a jejich objekty podřízené, je „Já“. Třebaže 

„Já“ přijímá dojmy ze smyslových orgánů, zůstává od nich stranou (ne-
zúčastněně). Čich je objekt nosu, ale nos není kontrolován čichem, čich 
je kontrolován nosem. Podobně je „Já“ kontrolorem všech smyslových 
orgánů. Objekty mají menší hodnotu, zatímco „Já“ má větší hodnotu  
a je vlastníkem. „Vlastník“ je slovo, které naznačuje „být většího vý-
znamu“. Je nadřazený všem objektům. Je nadřazený všem zkušenostem, 
ke kterým dochází. Nadřazenost je označena slovem „vlastník“. Říci, 
že „Všechny věci jsou menšího významu než je vlastník“ znamená, že 
veškerá hmota, všechen majetek zahrnut v tom, co je zakoušeno, to vše 
je vlastněno Jím. On je tím, kdo se těší z veškerého vlastnictví. On má 
moc nad všemi objekty smyslů. Všechna hmota je v Jeho vlastnictví. 
Pro smysly nebude poznatelný. Je vládcem smyslů. Je jim nadřazen.

Objekty a smyslové orgány nemohou poznat „Já“. Objekty jsou věci 
určené k zakoušení. Zakoušející je ten, kdo se jimi těší. On zná objek-
ty. Objekty neznají Jeho. Jak může mysl dospět tam, kam se nemů-
že dostat intelekt? Jak může kterýkoliv z těchto orgánů poznat Jeho? 
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Čtyři druhy řeči Ho neznají. Vitální dechy, životní energie (prány) Ho 
neznají. Pokud Ho nemohou poznat smyslové orgány, jak Ho mohou 
poznat orgány činnosti, jako jsou ruce či chodidla? Zvětšovací sklo 
(lupa) v sobě neobsahuje Slunce, ale když skrze ně projdou sluneční 
paprsky, vytvoří se žhavý bod, který může spálit jakýkoliv předmět, jež 
se nachází na druhé straně. Vlny nepojmou celý oceán. Oceán obsahuje 
vlny. Podobně není možné poznat Brahman pomocí smyslů. Smyslové 
orgány neznají Brahman, je to Brahman, které zakouší smysly. Může 
se stát, že banánovník vyroste z banánu, nebo že sůl vyprodukuje oceán 
(tyto věci jsou nemožné), ale smyslové orgány nepoznají Brahman.

Jestliže nemohou smyslové orgány poznat Brahman, je přirozené si 
myslet, že nevědomí, prostí lidé nepoznají Brahman. Takto to není. Po-
kud tvrdíte něco takového, řeknu vám k tomu víc. Aby bylo možno učit 
o Duchovním Poznání takzvaně prosté lidi, objevilo se posvátné slovo 
Óm. Toto slovo naznačí Brahman a poté se vytratí. Jinak lidé Brahman 
nepoznají. Slovo je zaslechnuto a akt poslechu je zajištěn ušima. Slovo, 
které je vyslechnuto ušima, zasáhne nitro, kde vibruje žijící Óm. Toto 
žijící slovo je vědění, umění rozpoznávání. Poznání je proces vědění. 
Je to jeho přirozená kvalita. Smysly vnímají všechny vnější věci a toto 
umění vědět je vrozenou kvalitou Vědomí. Vysvětlení Brahman je po-
pisem „Já“, což znamená Poznání našeho vlastního „Já“, naší podstaty, 
funkce Vědomí v životě. Smyslové orgány to nevědí. Schopnost vědět 
užívá smyslové orgány k poznání vnějších objektů. Hlavní kvalitou Vě-
domí je vědět. Proto je nazýváno Brahman s kvalitami, neboli Saguna 
Brahman. Jestliže zde není kvalita vědění, jedná se o přirozené Brah-
man bez kvalit, Nirguna Brahman. Není pro to zapotřebí žádné zvláštní 
činnosti. Takto nás Světci učí, že „Já“ nelze být pochopeno prostřed-
nictvím smyslových orgánů. „Já“ je Bůh, který zná smyslové orgány  
a kontroluje je. On zajišťuje Sílu, jež jim dává schopnost vnímat smys-
lové objekty. Světec se proto nazývá Tím, kdo dobyl smyslové orgány 
(Džitendrija).

Muž spatří druhého muže sedícího opodál. Nezná jeho jméno,  
a tak na něj slušně poukáže prstem. Když je na tohoto muže pouká-
záno slovem „ten“, slovo se vytratí, protože ztratilo svůj význam. 
Podobně nám slovo řekne, že toto a tamto není Brahman. Brahman 
je před veškerým zdánlivým projevem či objektem, jenž má jmé-
no. Je to podobné muži, který chtěl povědět něco o náramkových 
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hodinkách, ale zapomněl, jak se jim říká, a tak uvedl: „Ta věc uta-
žená na našem zápěstí“. Takže díky popisu, v němž je použito obrat-
ného vysvětlení, slovo zaniká. To je důvod, proč Mistr vynesl tvrze-
ní, že pokud porozumíte jednomu slovu, stanete se Bohem. Prostřed-
nictvím Guruovy rady řečené v několika málo slovech, můžeme do-
jít k pochopení Boha. Z toho logicky plyne, že slova umožní setkání  
s Bohem. Slovo samo o sobě je velmi významné. Je to díky slovu, že 
známe minulost a současnost. Je to díky slovu, že nám jsou známi Ráma, 
Krišna a ostatní velcí Mistři. Je to určitý počet slov, jimiž Krišna učil 
svého žáka Ardžunu.

Život ve formě lidské bytosti je hoden svého názvu, protože rozumí-
me slovu (řeči). Díky slovu (řeči) se lidské zrození stalo významné. 
Slovo (řeč) činí člověka Bohem. Poznání Véd je předáváno slovy. Měj-
me například dialog mezi Šukou a Vjásou. Autor knihy ve skutečnos-
ti hovoří k nám. Rozmluva je možná prostřednictvím slov. Knihy ob-
sahují pouze psaná slova. Můžeme říci, že slovo převzalo úkol udělo-
vat Poznání. Slovo odhodí jako iluzi mnoho věcí a nakonec učiní samo 
sebe zbytečným a němým. Pocit „já“ a slovo, obojí zmizí. Zde „já“ 
znamená ego, pýchu. Slovo dosahuje místa, z něhož vyvstalo, a poté 
oněmí. Je to slovo, které přísahalo, že nás bude učit Skutečnost, Brah-
man. Moucha zhyne v jídle a donutí člověka jídlo vyzvracet. Podob-
ně, ale v dobrém slova smyslu, Védy si drží pouze jedno zamluvené 
slovo a odhazují vše ostatní. Říkají, že Brahman není ničím z toho, co  
o něm řeknete (Neti, Ne toto). To, co zůstává, je Brahman. Takže platí, že 
i Védy umlknou.

Znalci metafyziky říkají, že Brahman je to, co nelze přímo popsat. 
Ten, kdo rozumí předpokladu (premise) prostřednictvím obratného vy-
světlení, je Syn Gurua. Je Synem Mistra. Když zmizí „vy“, to, co zbude, 
je Brahman. Tak jako kobra sedí na hromadě zlatých mincí, „já“ sedí 
na Brahman. Peníze si můžete vzít, jen když je kobra zabita. Podobně, 
jakmile zabijete „já“, je tu Brahman. Člověk, který zná To, co nelze 
být popsáno slovy, je Sám Brahman. To, co zbývá po odhození vše-
ho, je vždy přítomné. Když Brahmasura položil ruku na svou hlavu, 
proměnil se na popel. To, co poté zůstalo, bylo pouze Jedním, jímž je 
Mahádév (Šiva). Ten, kdo nebyl, umřel. Na domě, v němž nebyl žád-
ný nájemce, visela cedule „vykliďte dům do tří dnů“. Ve skutečnosti 
tam ale žádný obyvatel nebyl. Dům byl vyklizen. Stejná je natvrdlost  
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v případě tohoto „já“. Když je existence „já“ zamítnuta slovem, co zbu-
de, je Brahman. Ve slovech se božstva ráda schovávají. Dáváme jim 
božskost prostřednictvím našich slov. Všechno stvoření je práce slov. 
Celý svět je vytvořen skrze slovo. Slovo, zvuk, je kvalitou prostoru  
a svět je vyhlazen jedině slovem.

On přiměje otevřeně hovořit toho, jehož řeč nelze přinutit k mluvě. 
Ten, díky jehož síle oči vidí, ale kterého oči nemohou vidět, a Ten, kdo 
zná vše, ale kterého nemůže nikdo poznat, nemá nikoho druhého, aby 
Ho poznal. Ten, který je Sebe-znalý, nemá nikoho dalšího, kdo by ho 
poznal. Kromě Něho tu nikdo není. Mějme čich a akt čichání, ale od-
straněním prostředního faktoru („já“ čichám) to, co zůstává, je Para-
mátman. Jestliže jsou vytvořeny tři faktory – pozorovatel, pozorované, 
pozorování, Jeho pochopit nelze. Pokud je člověk přirozeně tichý, je 
to On. Bez Něho je vše ostatní zbytečné. Pohybové orgány, smyslové 
orgány, ty všechny fungují, ale bez Něho jsou tyto orgány mrtvé. 

„TO“, bez něhož jsou mrtvé, je Bůh. Nepoznávejte ani nepřijímejte 
žádnou další věc. Ponechte vaše poznání Toho stranou. Co je pak? Jedi-
ně On je. Ten, kdo existuje bez rozpoznávání jakékoliv jiné, objektivní 
věci, je On sám, ve své Velikosti, ve své vlastní Slávě. On dělá vše, On 
nepochybně existuje, ale „já“ by mělo vyklidit prostor.

Jakmile individualita, džíva, umře, zůstáváte jako Šiva. V marátí před-
stavuje slovo adži toho, kdo je současný, a madži toho, jenž je a odnepa-
měti byl tím, kdo je existující Sám o sobě. Jestliže trváte na tom nazývat 
džívu jen jako džíva, je to jen vaše přání. Nicméně jedna věc je jistá – je 
tomu proto, že vy existujete, že můžete zakoušet vše, co děláte. Zkuše-
nost je možná díky Vědomí. Tudíž „Vy“ znamená Vědomí, a Vědomí 
je Poznání. To značí, že jste v podstatě Poznáním. Poznání se nazývá 
Brahman. Vy jste To, vy jste Brahman.

Večer, 10. 11. 1935

ba
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78. Vyvstání světa
lova udělují Poznání Brahman, ale to nastane jedině tehdy, až 
je vše, co má být řečeno, u konce. Poté, co slovo skončí, na-
stane Realizace a slovo utichne. Véda je králem všech písem,  

a dokonce i On („Já“) setrval němý. Když Véda prohlásila o Brahman 
„Ani toto, ani toto“ (Neti, Neti), ostatní písma nevěděla, co říci. Ne-
mohla nalézt žádný znak či označení, co to Brahman je. Písma jsou 
produktem Véd, a jakmile Védy utichnou v kontaktu s Brahman, ostat-
ní písma nemohou Brahman spatřit ani jen letmým pohledem. Ostat-
ní písma jsou určena pouze k popisu, zatímco Védy se snaží ukázat 
Brahman přímo. Ten, kdo iniciuje svatbu, nemyslí na nic jiného, než 
na svatbu. Je zaměřen pouze jedním směrem. Toto je pro něj v životě 
hlavním cílem. Cukr je sladký. Sladkost poznáte, když cukr ochutná-
te. Není zapotřebí zaměstnávat písma, aby nám popsala sladkost. Celý 
tento svět je Jedním. Je naplněn pouze Jednou Jedinou věcí a ničím 
jiným. Pochopit a zakusit to je tou nejdůležitější věcí v životě, které 
má být dosaženo. Není zde projev ničeho dalšího, jen Jednoho, všude.  
S touto zkušeností je spleť ega uvolněna, skrytá svázanost k tělu povo-
lena a všechny duchovní síly jsou Jedno.

Ovoce nebo zásluhy z uctívání modly Boha Ganapatiho jsou stejné, 
ať už se jedná o modlu malou či velkou. Jaký je význam větší modly? 
Je v ní pouze více hlíny. Zobrazení Ganapatiho je v podstatě hlínou  
a modla tudíž není ničím jiným než hlínou. Rozdíl je v mínění dotyč-
ného, jeho pocitu o tom. To, že modle Boha udělujeme zvláštní tvar  
a barvu hlíny, je pro naše mentální uspokojení. Chceme získat potěšení 
z modly. Celá věc je jen mentální představivostí. Hlína se nepromění  
v Ganapatiho a Ganapati se nestane hlínou. Uctívání je produkt rozpolo-
žení naší mysli. Protože je projekcí mysli, není věčné. Světci přemýšlejí 
o tom, co je věčné, a proto nepodléhají jakémukoliv emocionálnímu 
zaujetí. Jsou přesvědčeni o Absolutnu, Nepomíjejícím. 

Světec Pippalajan říká s úmyslem sdělit pravdu o tom, že celý projev 
je Brahman, následující: „Ten kdo pochopí, že on a Brahman jsou jed-
ním, funguje jako ostatní, ale všechny jeho činnosti, pocity a chování 
nejsou ničím jiným než Brahman. Stejně jako Šuka či Brahmadév – 
jejich spánek je samádhí a nazývá se Brahman Samádhí.“
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Byl tu jeden falešný, vymyšlený člověk, který neexistoval, a byl pouze 
vyprojektován. Pracoval a následně byl anulován, prokázán jako nesku-
tečný, nebyl žádnou entitou. Celý život toho, kdo si uvědomil falešnost 
„já“, se stane Brahman. Jak se píše ve Védách, čistá voda pokropená na 
Pána Šivu, je pro Něho nečistotou. Znalec Brahman je sám Brahman. 
Ten, jehož pýcha odešla, a kdo má pochopení Brahman, je Nejvyšším 
Bohem, Mahádévou. Je velkým hříchem způsobovat problémy Synu 
Gurua. Člověk by neměl obtěžovat Oddaného, jenž plně uctívá Gurua. 
Kdo jiný než Šiva je ten, jehož ego odešlo, a který dosáhl vizi Všepro-
stupujícího Brahman? Všechny činnosti Realizované bytosti, Džňánina, 
jsou samotným životem Boha. Jeho tělo a rodinný život je příbytkem 
Šivy. Jeho řeč je nebývalé hodnoty, významnou mantrou. Jeho ženou 
je Uma (Parvátí) a Jeho synem je Ganapati (Ganéša, Bůh meditace 
a odstraňovatel překážek), Syn Gurua. 

Uctívání Jeho je záslužnější než dělání pudži tisícům modlám Gana-
patiho. Dobré a špatné není v Brahman rozdílné. Pro Něho je peklo  
a vchod do nebes jedno a totéž. Pro Něho je Šiva všudypřítomný jak  
v symbolu lingamu, tak v hmyzu žijícím v bahně. Jeho pohled, plný 
soucitu, je přímým požehnáním Pána Šivy.

Iluze, mája, je neexistující, ale vytvořila činy (karmu) pro celý svět. 
Pojala Paramátman jako mající tělo, a Šiva jí byl tudíž zesměšněn. Vy-
tvořila jak Poznání, tak Nevědomost a rozmnožila světské činnosti. 
Stvořila muže a ženu a představila řetězec zrození. Způsobila zapomně-
ní ve Vědomí Šivy a učinila ho oslem či prasetem. Vytvořila nesčetné 
množství forem pro to, co je bezforemné. Stejně jako jsou ve všech 
kusech oděvu jako např. v kalhotách, tričku, čepici atd. pouze vlákna,  
z nichž je vytvořeno mnoho forem a tvarů, podobně podivná je  
i hra máji. Lidé mají koncept, že žena stojící v lotosovém květu je Bo-
hyně Bohatství, Lakšmí, a žena, jež stojí pod stromem, je přesný opak, 
ďábelský duch. Mája tímto způsobem představila mnoho vymyšle-
ných bytostí a svět je takto všeobecně zformován. 

V den svátku Divali (kdy lidé zapalují lampy pro Lakšmí), se též 
z kravského trusu vytváří podobizny Pána Krišny, Gópí, a ověnčují se 
květy. Hleďte, jak mája donutí kleknout individualitu i před kravským 
trusem. Co jiného je v podobizně Krišny kromě kravského trusu? Vše je 
založeno na vytvořené víře, vše je falešné. Pravda je ta, že vše je Brahman, 
ale hlupákům se jeví tato falešnost jako skutečná. Individualita zpívá 
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stejnou píseň, jenž byla kdysi zpívána při pokládání dítěte do kolébky  
a při slavnosti na počest udělení jména dítěti. Džíva je lapen v řetězu 
zrození a smrti, je čím dál pevněji připoután k jménu a formě, a každou 
chvíli říká „já“, „já“. Toto způsobilo řetěz nekonečných zrození a smrtí.

V Brahman bylo vytvořeno mnoho tvarů a forem, jež jsou nazývány 
„toto je jako toto, toto je něco odlišného, toto patří tomuto atd.“ Ve hře 
šachy jsou královna, kůň, král atd. všichni vyrobeni ze dřeva. Vše je 
prostě dřevo. Přesto i ve hře dochází k nesmyslnému sporu. Čím více 
jsou lidé chytřejší, tím více soutěží. Podobně se v Jednom, což je Brah-
man, objevil falešný jev mnohosti. Toto je iluze. Toto je hypnóza. Tato 
iluze je hra na schovávanou. Je to hra, rafinovaná hra emoční představi-
vosti. Ten, kdo ji pozná, ji okamžitě odhodí. Jestliže bude hra šachy či 
jakákoliv jiná hra prokázána za pravdivou, tak bude i svět prokázán za 
pravdivý. Svět není pravdivý. Je to zdánlivý projev ve Vědomí, projev 
iluzorních věcí, který jednou zanikne. Celý zdánlivý projevený svět je 
neskutečný.

10. 12. 1935

ba

79. Buďte tiší jako Bůh
rahman je „Já“, Átman, a „Átman“ značí samotné naše „Já“. De-
set zkušeností z deseti smyslových orgánů není deset různých 
pocitů. Všechny jsou jedinou činností jednoho „Já“. „Já“ je Král, 

a on je tím, pro koho všechny orgány pracují. On („Já“) sám je nejvyšší. 
Tělesné ztotožnění je přirozeností individuality, džívy. Dokonce i pocit 
„Já jsem Brahman“ se v případě toho, kdo se stal Brahman, rovněž roz-
plyne. To je stav, kde není žádné „já“ a „ty“. Není existující ani neexis-
tující. Je to něco za obojím. V „Já“ není ani pýcha na to, že „Já jsem Já“. 
Není zde nic takového jako „je“ a „není“. Vlnka mořské vody je pou-
ze „mořem“, ale namísto toho, aby se oddělovala, musí být prostě tiše. 
Vysvětlení, že „To není věc“, je takovéto: „Vše, co má zdánlivý projev, 
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není.“ Všechny rozdílnosti jsou vnímány ve vztahu k iluzi. Ve vztahu  
k Pravdě zde nejsou žádné stupně jako špatné, nejlepší, střední, horší 
atd. Realizovaná bytost byla dotázána: „Kdo jsi?“ Tato bytost zůsta-
la tiše, protože Skutečnost nemůže být popsána. Pouze řekla: „Védami 
nám bylo řečeno, abychom byly tiše.“ Světec Pippalajan řekl: „Popíšu 
vám, co je to mája. Ona není, a to je to, co popíšu. Řeknu vám, kolik lodí 
bylo potopeno ve vodě fatamorgány.“

Uvnitř nás je něco, co dává odezvu na zvolání „O“. Tím je „Óm“. Tři 
hlásky A + U + M tvoří ÓM. K těmto třem hláskám jednotlivě náleží 
satva, radžas, tamas. Óm je síla vědění, což je Vědomí, Mahat princip. 
Nazývá se také Silou konání a Silou hmoty. Říci „Já jsem“ je Brahman, 
ale pokud tím míníte „Já jsem tělo“, tak nejste Brahman ale individua-
lita, džíva. Poklad, který je uvnitř nás, je neocenitelný. Je to Brahman. 
Je to samo Božství. Jestliže přijme pýchu na fyzické tělo, pak je Jeho 
dokonalost pokořena a trpí velkým zármutkem. Nicméně odhodí-li bez-
významnou pýchu na tělo, je Bohem.

 Nikdy nezapomínáme, že jsme, ale nikdy neříkáme „Já jsem“. Zku-
šenost našeho bytí v existenci je tu, aniž bychom o tom něco říkali. Je 
takové, jaké je, a to je Brahman. Džíva během příchodu na svět plá-
če. Všichni přicházejí v pláči a jedině pro pláč. Jediným cílem zro-
zení je brečet. Pláč je osudem toho, kdo přijal zrození. Vše pokraču-
je pláčem. Nikdo se neohlíží zpět. Pokud by se někdo ohlédl zpět (ke 
Zdroji), nebyla by zde žádná příčina pro pláč. To, co je zcela přiroze-
né, je Brahman. Jaké studium provádíte? Veškeré studium není ničím 
jiným než pláčem. Ponechejte vše takové, jaké to je, nic neříkejte,  
a takové to je. Šruti (Védy) říkají, že nejste nic. Tak proč se násilím 
označujete za někoho?

Musíme být tiší, podobně jako mrtvý člověk. Být tichý jako Bůh značí 
být Bohem. Brahman je tichost. Naše koncepty jsou našimi nepřáteli. 
Ať už jsou vaše dosažení velká a bohatství nesmírné, nakonec se stanete 
bezvýznamnými. Všechny vaše úspěchy jsou k ničemu, neboť budete 
umírat s konceptem, že jste bezvýznamná individualita. Jako individu-
alita nemůžete nabýt skutečné velikosti. Vše, co jste získali, přijde vni-
več, ať už před vámi nebo poté, a vy umřete jako bezvýznamný džíva. 
Tudíž vlastně nic nezískáte.

 Přestože je džíva popravdě částí Boha, dokonce i Bůh umírá jako 
bezvýznamný džíva, který každým momentem splácí dluhy svých 
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činů se strachem ve svém srdci a bez realizace svého Božství. Veš-
keré jeho bohatství je prokázáno jako zbytečné. Vše, co se děje, je 
iluze, a to, co je takové, jaké je, bez bytí něčím, je Brahman. Znovu  
a znovu lidé propadají modlitbě k velké iluzi snažíce se něco dělat nebo 
se někým stát. Můžete se stát čímkoli, to však znamená stávání se něčím 
„dalším“ a „další“ je vždy bezvýznamné. Tichost je kvalita významné 
bytosti. Jakmile čemukoliv přiřadíte jméno, znamená to, že sestupujete 
ze Skutečnosti, takže se nesnažte někým stát.

Není větší autority než Brahman. Nesahejte po ničem „jiném“. Jakmile 
se dotknete (vezmete to za skutečné), je to znečištěné a vy jste poskvr-
něni. Protože vyřknete slova ve smyslu „Ano, jsem takový a onaký“, 
Brahman je nazýváno individualitou. Ať už se označujete jakkoliv, je 
to jméno, jímž vás budou nazývat druzí lidé. Můžete si říkat jakkoliv, 
ale říkat to, znamená úpadek. Je to pouze Zlato, jež je označeno názvem 
náramek. Věnováním pozornosti jménu zapomínáte na „to původní“. 
Zlato se nikdy nestane ornamentem. Je vždy jen zlatem. Kvůli jménu 
odstupuje původní věc za „oponu“. Je překryta nálepkou. Původní, 
originální věc se stane neviditelnou. Je používáno jméno a původní 
věc se stává zastíněná. Jakoby byla mimo zrak a úplně někde jinde.  
V důsledku pýchy na jméno se jméno stává důležité a jeho říše se 
rozprostře. Původní věc zůstane zakryta. Taková je iluze. Na jazyku 
nejsou žádné chlupy. Říci, že na jazyku rostou chlupy, je iluze. Objek-
ty smyslů dávají plody, které jsou bolestivé a útrpné a někdy trochu 
radostné. Individualita si myslí, že objekty jsou skutečné, a tak trpí 
bolestí a potěšením. Třebaže je individualita samotné „Já“, silou chtíče 
a tužeb se stává nicotnou.

Tři druhy sil: Poznání, Konání a Hmota, jsou v úplnosti Brahman 
jedním. Brahman je výhradně tím, co „Je“, od počátku. Pět elemen-
tů je pouze Brahman. Celkem vzato, je tu pouze Jedno. Také v tom-
to těle je jedině On, který je zde. Vše je On. Brahman je pouze jed-
no jediné. Jestliže je plod žakie (tropického ovoce) vytvořen z cukru, 
všechny jeho části – slupka, vnitřek a pecka – jsou jednoduše cuk-
rem. Podobně to, co je nazýváno „tento svět“ ve svých nesčetných 
formách, je jedině Brahman. Forma těla roste díky síle Brahman. Je 
to pouze Brahman. Jako panenka vyrobená z látky, vše je pouze lát-
kou. Podobně tělo není nic než Všemocné Brahman. Nachází se ve 
veškerém projevu a JE přirozené. Není vyrušeno žádným jevem  
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a nikdy nebylo znehodnocené. Indické máslo (ghí) může být v tuhém 
či tekutém stavu, ale vždy je to pouze ghí. Nevědomí lidé je vnímají 
odlišně. Pro moudrého je ghí stejné, ať už tekuté nebo tuhé. Pocho-
pit svou neznehodnocenou Existenci (jako toto ghí), znamená znát 
Brahman. Brahman zůstává ničím neposkvrněné a čiré. Jestliže máme 
bankovky v hodnotě tisíc rupií, a tisíc mincí v hodnotě tisíci rupií, 
pak hodnota obou se nemění. Tvar a forma jsou zkreslením základní 
hodnoty. Deformací másla je „být tuhé“. Tuhá forma je jen důsledkem 
procesu skladování.

Základní Existence je jedině Brahman. Člověk, který si myslí, že 
Brahman podléhá nějaké změně, je hlupák. Brahman nemá žádné ro-
diče, nemůže být vyčerpáno a nemůže narůst. Ateizmus ani teizmus 
v něm nemají žádné místo (opodstatnění). Je vždy takové, jaké je. 
Jedině to, co je vytvořeno, podléhá růstu a změně. Brahman neroste  
a nemění se.

 Jestliže se vykoupete v řece, řeka nic neztrácí. Její voda se do ní 
vrátí zpět. Stavy dětství, dospívání, stáří jsou zakoušeny pouze tělem. 
Brahman se nestane dítětem, mladým nebo starým. Nejste muž ani 
žena. 

Vaše Existence, třebaže je v těle, je od stavů těla odlišná. Vězte, že 
jste Paramátman. Ale dobře si pamatujte, že je to On, kdo zde je, nikoli 
„vy“. Jakmile je to potvrzeno, cíl je dosažen.

Večer, 13. 10. 1935

ba
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80. Brahman je vždy bdělé
ravou přirozeností „Já“ je Blaženost, v níž není nikdy žádná ne-
moc. „Já“ je vždy bezpečné, je nezlomné a nic do něj nevstu-
puje. Všechny hmotné věci jsou náchylné k poškození či roz-

kladu. Když vnímáte poškození nějaké hmotné věci, myslíte si, že jste 
toto poškození zakusili vy. Individualita si představuje, že ona sama 
je nějakým způsobem poškozena. „Já“ v sobě žádné věci nemá. Není  
v něm nic, co může být zničeno, nebo co by se mohlo rozpadnout. Je 
bez jakékoliv nečistoty. To znamená, že v něm nejsou žádné hmotné 
předměty. To je důvod, proč je nazýváno čistým, a jelikož v něm není 
žádná nečistota, je nezničitelné. Zkáza je vlastností nečistoty. Nečistota 
je nucena podstoupit zkázu, zahnít a vrátit se zpět do země. Nicméně ne-
poskvrněné „Já“ je nezničitelné. Třebaže On („Já“) je v těle a ve smys-
lových orgánech, není jimi ovlivněn. „Já“ nemá zrození ani smrt. Není 
nikdy znehodnocené a je bez částí. Není sestaveno z různých kousků ani 
není souhrnem nějakých částí. Jestliže chcete vědět, kdo On je, tak On 
je tímto „Já“, které žije ve vašem těle a zná toto tělo.

Řekneme-li, že poznání je dočasné, míníme tím, že dočasné je po-
znání v mysli. Řeč končí, ale Vědomí zůstává. Kdyby si člověk nebyl 
vědom sebe sama, po odchodu z práce by se nevrátil domů, protože by 
si nepamatoval, kde bydlí. Touhy náležící smyslovým orgánům nakonec 
vyhasnou, ale esenciální podstata Poznání, Vědomí, zůstává. Dětství, 
mládí, stáří atd. jsou stavy těla. Jsou to přirozené etapy každé hmotné 
věci. Prostřednictvím vitální energie, prány, jsou tyto stavy, jakmile se 
dostaví, pochopeny. Avšak samotná prána se nestane mladou či starou. 
Její kvalita energie zůstává stejná. Pokud ve svém stavu nemá žádnou 
změnu prána, jak by mohlo mít tyto změny „Já“, které je Pránou Prány, 
Životní energií Vitální energie?

Vajíčka, pot, tzn. kombinace tepla a vlhka, placenta a semena – to jsou 
čtyři původy stvoření všech bytostí. Ve všech bytostech funguje prá-
na pouze pomocí Síly „Já“. Stavy jako dětství, mládí, stáří atd. nemají 
na pránu žádný vliv, takže jak by mohly ovlivnit „Já“? Individualita 
svazuje sebe sama svým nesprávným konceptem. V touze je svázanost. 
Vysvětlím to. Vše, co chcete, se nachází na určitém místě. Pokud to 
chcete, musíte jít tam, kde je to umístěno. Musíte zůstat na tomto místě 
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do té doby, dokud nezískáte to, co chcete, a někdy je touha vyplněna. 
Poté, co získáte to, co chcete, jste odkázáni zde zůstat, protože to nelze  
z tohoto místa odnést. Tomuto objektu se můžete těšit nebo ho využít 
jedině zde. Jestliže to nemůže jít s námi tam, kam máme namířeno, mu-
síme se usadit poblíž tohoto objektu, protože ho potřebujeme. Toto je 
svázanost kvůli touze. Pokud si nepřejete být svázáni, musíte se vzdát 
své touhy. Jedině pak to (objekt) můžete opustit. Tam, kde je touha, 
tam je vazba, což značí vazbu k obydlí. Touha má za následek pobývat 
v blízkosti objektu. Jakmile touha zanikne, vazba odejde. Vzdáním se 
touhy je Osvobození zaručeno. Přechovávat touhu je ale samo o sobě 
svázaností. Když jsou navždy odhozeny všechny touhy, stáváte se Sku-
tečností, zatímco individualita se svými tužbami, které ji svazují, padá 
dolů směrem ke zkáze.

„Já“ je všemi kvalitami a modifikacemi nedotčeno. Říká se, že v bdě-
lém stavu je „Já“ omezeno hranicemi tohoto stavu. Nicméně kdyby toto 
byl ten důvod, On („Já“) by neměl poznání snového stavu a zůstal by 
připoután pouze k jednomu stavu. Pokračoval by v jedení pouze slad-
kých či hořkých věcí, ale On („Já“) takový není. To značí, že je nedo-
tčen, třebaže On („Já“) je v těle. Ve snovém stavu funguje On („Já“) 
pouze pomocí mysli, bez pomoci fyzického těla či smyslových orgánů. 
Když se dostane za sen, do hlubokého spánku, zůstává sám, bez jaké-
hokoliv obalu či těla. Není zde rozčeření žádného druhu. Můžete říci: 
„Kde je tedy „Já“? Zde není nic,“ ale toto ve skutečnosti neplatí. Kdo je 
ten, kdo může říci, že spal blaženě? 

Kdo je tím, kdo odpovídá někomu, jenž na něj zavolá jménem, které 
bylo uděleno jeho tělu? Toto by nebylo možné bez „Já“. Hluboký spánek 
a bdělý stav jsou pouze stavy fyzického těla, nikoli „Já“. On („Já“) jsa 
svědkem všech tří stavů, nemůže být „nic“. Je nejvyšším „Já“, Paramát-
man. Můžete se zeptat, jak je možné, že když se On probudí ze spánku, 
jak to, že si pamatuje znovu celé prostředí bdělého stavu. Naslouchejte 
důkladně vysvětlení. Životní okolnosti se týkají intelektu, mozku a ni-
koli „Já“. Jestliže je intelekt transformován, světský život se stane ne-
skutečným. Pak už zde není svázanost ani osvobození od ničeho.

Světský život existuje, protože vy řeknete, že existuje. Pojmete ho 
jako takový. Je skutečný jedině kvůli vašim konceptům. Jestli řekne-
te „Odhodil jsem ho“, pak zmizí rodinný život i svázanost. Jsou zcela 
zničeny. Pokud ho zvětšujete, přibývá, jestli ho ničíte, je zničen. Mysl 
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je zdrojem jak světského, tak duchovního života. Když jdete spát, od-
ložíte všechny vnější svršky, když se probudíte, opět si je obléknete.  
V hlubokém spánku si nejste vědomi těla přehozeného přes „Já“. Jak-
mile se probudíte, rozhlédnete se a pomocí své pozornosti si vše pama-
tujete. Pro toho, jehož nevědomost a egoismus zmizely, je vše pouze 
Brahman, dokonce i bdělý stav. Individualita se rozpustí a stane se Pa-
ramátman. Pak zde není žádná touha jakéhokoliv druhu. Není tu žád-
né možné přirovnání, jež by se dalo použít. Významem přirovnání je  
v tomto případě to, aby se ukázalo, že poznání přirozenosti prav-
dy je jako něco jiného. Neexistuje nic, co by s ním mohlo být srov-
natelné, či tomu podobné, co lze ukázat. Neexistuje ani slovo, které 
by mohlo být plně a adekvátně použito k popisu tohoto stavu či jeho 
významu. Není zde žádná forma, objekt či slova, která by se mohla 
k tomuto stavu přirovnat. Proto je tento stav nazýván „za jakýmko-
liv přirovnáním“, neboli se říká, že žádné přirovnání není schopno 
tento stav vysvětlit. Pro „To“ tu nejsou žádné další věci. Celý svět 
je jedině Parabrahman, Paramátman. Když je Sebe-Poznání zřejmé, 
je tu jen samotné štěstí, radost být. Blaženost sama si libuje v Blaže-
nosti. Ten, kdo bude oddaným bez ega, získá tuto zkušenost, jakmile 
bude iluze odhozena. To je důvod, proč by měla Oddanost stále po-
kračovat. Neměli byste zapomenout být oddaní sami sobě. Nemělo 
by zde být žádné zapomnění. Jakmile individualitu zaujme jiný objekt 
či úspěch a ona tak myslí jenom na něj, zapomíná na svou Oddanost  
k Bohu. Tudíž Světci trvají na nepřetržité Oddanosti. Jakmile oddaný 
odhodí touhu po penězích, dětech, hmotném bohatství, slávě ve spo-
lečnosti a odevzdá se zcela Oddanosti k Bohu, nečistota ve Vědomí je 
odstraněna a on se stane zajedno s Bohem, spočívaje ve své Pravé Při-
rozenosti (Svarúpa). 

Jakmile Láska a Oddanost k Bohu vzrůstá, to, co se píše ve Védách, 
slouží Oddanému. „To“, co Védy prohlásily za Nejvyšší Pravdu, je od-
daným zcela přirozeně vyslovováno. Existence je pak zakoušena jako 
Jeden naprostý celek. To je Oddanost nejvyššího stupně. Osvobozuje 
bez rozlišení každého – ženy, muže, nízkou kastu, Brahmíny. Nicmé-
ně není-li mysl čistá, nebude zde světlo „Já“. Ten, kdo má naprostou 
Oddanost, dosáhne Skutečnosti. Závoj přes jeho oči zmizí. Slunce  
a množství věcí jsou spatřeny všechny naráz. Jakmile odhodíte veške-
rou pýchu a mysl je zbavena pochybnosti, vše je viděno jako Brahman. 
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Král Džanaka se otázal: „Jak lze po Realizaci vykonávat své den-
ní povinnosti a jak je odseknuta svázanost z konání či karmy? Jak zů-
stat oproštěným od všech znečištění i během plnění si svých povinnos-
tí? Jakým lékem jsou odseknuty či uvolněny pouta karmy? Jak lze do-
sáhnout stavu nečinnosti, přestože vykonáváme činy? Jak se lze se-
tkat s Nejvyšším Bytím, Bohem? Prosím řekni mi, proč je tomu tak, 
že Světec Sanaka a další neodpověděli na tyto otázky svých dětí?“  
Odpovědět na ně je složité. Světec Avirhotra Nárájana tehdy řekl: 
„Otázka konání, nesprávného konání a nekonání není obyčejnou otáz-
kou. Tvůrci práva, kteří se nad touto záležitostí zamýšleli, se unavili  
a velcí světci byli v rozpacích, jak tyto věci vysvětlit. Miliony proroků 
vyčerpaly své mozky a nakonec se mezi sebou kvůli své pýše pohádaly. 
Ani pro Brahmu a další nebylo snadné předložit patřičná dělení a ana-
lýzy konání. Konání je v Jádru Véd a Véda je nic než Nárájana. V tom-
to bodě zůstávají Védy tiše. Konání, nekonání a nesprávné konání jsou 
svým způsobem stejné. Jako v případě cukru. Cukr je stejný ať už máte 
cukr práškový, hnědý či bílý. Podobně konání je Jedno, přesto ten, kdo 
je do něj vtažen, v něm nachází různé odlišnosti. V konání tkví nekonání.  
V nesprávném konání je opět obsaženo konání a nekonání. Pokud za-
čne jakékoliv konání, nazývá se to činnost, karma. To značí konání od 
počátečního bodu. Je buď dobré, nebo špatné, nazývá se vikarma. Za-
nechání konání se nazývá nekonání, akarma, což znamená, že konání 
se jakoby ani nestalo. Ten, kdo ví, že nekonatel je skutečný konatel, se 
stal Světcem. Ten dosáhl Nekonatelství. Ó, králi, jestli dojdeš k pocho-
pení, že konatel a ten, kdo zapříčiňuje konání, je v těle jeden a týž, jedi-
ně pak budeš Nekonající. Konatel, jenž je u zrodu všech činností, je sám 
příjemcem jejich výsledků. Stav osvobození od činů (konání) je dosa-
žen jen díky požehnání Satgurua. Existuje mnoho činů vyvstávajících  
z jedné činnosti a jsou nazývány špatnými či dobrými činy. Nicméně 
díky učení Satgurua jsou všechny činnosti odseknuty.“ 

Tato otázka je velmi obšírná. To je důvod, proč světec Sanaka  
a ostatní neudělovali toto poznání dětem, které k tomu nedozrály. 
Tyto rozdíly mezi konáním nebo nekonáním by neměly být sdělová-
ny těm, kteří nejsou zralí natolik, aby to pochopili. Paramátman je 
věčně, bez jakýchkoliv vyrušení a bez vad. Je neustále nezničitelné  
a dokonale čiré. Buďte si jistí, že jste To.
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81. Zanechte pochybnosti  
a rozlišování

ozdělování značí odlišování neboli oddělenost. To znamená 
nepřítomnost rovnosti. V rovnosti neexistuje pocit vyšší a nižší  
a žádný rozdíl jako špinavý a čistý. Rovnost představuje tako-

vé vnímání, v němž není žádné dotazování, jaký je někdo „další“. Na 
základě odstranění pochybnosti nerovnosti musíme poznat, že Brah-
man je Jedno ve všech. Respektováním všeho jako Brahman bychom 
se měli uklonit před všemi. To bychom měli učinit s naprostou lhos-
tejností vůči společenské etice. O této sádhaně promlouval zcela jas-
ně Pán Krišna. Měli bychom vidět vše, včetně svého těla, jako Brah-
man. Měli bychom pěstovat tento postoj až do té doby, než bude pev-
ně vtištěn do našeho srdce.

Vše, co se jeví našim očím, a vše, co cítíme, že je zde, aniž bychom 
to spatřili, včetně mentálně vytvořených konceptů, je pouze Brahman, 
bez vynaložení nějakého úsilí. Toto by mělo být přesvědčení našeho 
Vnitřního Bytí. Vše je Životní energií, Vědomím, jež je svou podsta-
tou Poznáním. Co mysl poznává a co oči vidí, je vše pouze Brahman. 
Naše sádhana by měla dojít do tohoto rozměru. Měli bychom být pře-
svědčeni, že představované i nepředstavitelné, jsou jen Brahman. To je 
poslední prověrka, zdali jsme pochopili správně či nikoli. 

Jakmile jste si jisti, že to, co je představované myslí, a to, co je mimo 
dosah mysli, je vše Brahman, naše „Já“, Paramátman, jde o vyvrcho-
lení konání vysvětlovaného ve Védách (Védik Karma) a všech činností 
našeho každodenního života.

Sádhana toho, kdo je přesvědčen o tom, že vše je Brahman, byla napl-
něna. Sádhana musí být praktikována tak dlouho, dokud se nám Brah-
man neprokáže. Ten, kdo je přesvědčen, že vše, co je zakoušeno v bdě-
lém vědomí, ve snu nebo hlubokém spánku, není nic než jeho vlastní 
„Já“, nepotřebuje žádnou další sádhanu. Měli byste vnímat, že osoba, 
jíž jste pohrdali, je také pouze vaše „Já“, Paramátman. Pokud k ní pořád 
cítíte nepřátelství, můžete si být jisti, že vaše sádhana ještě není u kon-
ce. Skutečně dokonalý je ten, kdo necítí oddělenost. Všechny činnosti, 
které děláte, jsou činnostmi Paramátman. Ve světě není nic jiného. Měli 
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byste mít takovou Oddanost, že cítíte, že vaše „Já“, Paramátman, je  
v každé bytosti. Pán (Krišna) říká: „Neobdržíte mou Vizi, mou Zkuše-
nost, žádnou jinou metodou, ať se snažíte po věky věků.“ Znajíce toto, 
měli byste meditovat o tom, že Paramátman je všude. Zanechte svou 
vychytralou logiku a všechny další druhy triků mysli. Ten, kdo velmi 
jednoduše a přirozeně vidí Brahman všude, je na správné cestě Odda-
nosti. Řekl jsem vám zde pravou esenci klíče k dosažení stavu Brahman. 
Tímto opravdu budete realizovat své „Já“, které je Skutečnou Moudros-
tí. Toto by mělo být učiněno bezvýhradně tělem, řečí a myslí.

Mysl je velmi mazaná, ale dotknout se Paramátman, to nedokáže. Ve 
skutečnosti Mu ani nemůže vytvořit překážku. Paramátman je nevyru-
šeno a bez jakékoliv vady. Je bez poskvrny, což znamená, že neobsa-
huje žádnou hmotu. Hmota je odsouzena ke zkáze a rozkladu. Hmota 
se nemůže nikdy dotknout Paramátman. Neměli byste se snažit pomocí 
mysli dělat nic, jako např. domnívat se, že Paramátman je mladé nebo 
staré. Všechny aktivity náleží pouze mysli. Neměli byste zneužívat vaši 
řeč pronášením zlých myšlenek, ba ještě horší je dusit v sobě závist.

 Každý má nějakou slabost, ale nikdo nechce svou špatnou strán-
ku odhalit. Snaží se ji ukrýt. Toto vše je záležitostí špatného po-
chopení. Přinejmenším byste se neměli snažit ostatní zastrašo-
vat. Proč byste měli očekávat, že se vám má někdo druhý pod-
řídit? Každý by měl mít svobodu. Stručně řečeno, proč by se měli 
ostatní chovat podle toho, jak si přejete? Proč by zde měla být ta-
ková tyranie? Proto nebuďte takoví. Považujte všechny své čin-
nosti za vyjádření Paramátman. Pokud někdo cítí, že je v těle, řeči 
a mysli, jeho zkušenost bude odpovídat tomuto pocitu. Dokonce  
i koncept „Já sám nahlížím na všechny tvory tak, jako že jsou Pa-
ramátman“ by měl také odejít, protože co „jiného“ je tu pro „mne“  
k vidění? Je tento celý svět Paramátman jen proto, že si to takto mys-
lím já? Dokonce, i když si to tak nemyslíte, celý svět už od samého 
počátku není nic jiného než Paramátman. Není zapotřebí to prohlašo-
vat. Skutečnost, že „Já jsem Paramátman“, by měla být velmi jasně 
a pevně pochopena. Jedině pak je mysl v „Tom Stavu“ bez jakékoliv 
příčiny. Brahman je tu vždy bez příčiny.

Ten, jehož Vědomí je ukotveno v „Já“, okamžitě pochopí, co je zde 
řečeno. Nicméně pro další to musíme znova a znova různými způsoby 
opakovat. Měli bychom se poklonit před všemi bytostmi, respektujíce 
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je jako Paramátman. Pomocí pokory můžeme mít místo v srdci každé-
ho. Díky pokoře jsme vždy skromní a stáváme se čím dál tím ryzejší  
a oproštění od chyb. Tímto způsobem může náš nesobecký život prostou-
pit všemi bytostmi. Pokora je úžasná vlastnost. V pokoře leží obrovská 
síla. Zůstat pokorný vyžaduje velké hrdinství. V pokoře je vše Brah-
man a vytrácí se v ní také dokonce i myšlenka „Já jsem Brahman“. Co 
jiného je zde kromě Brahman? Jakmile je pocit tvoje, druhých a moje 
pohlcen, všechna přirovnání a porovnání se vytratí v Jednotě. Pak jste 
přesyceni snahou i jen mluvit o Brahman. Toto je stav, ve kterém Bůh  
a Jeho oddaný nezůstávají odděleni. Jak Bůh, tak oddaný, jsou pryč.

Bůh vytvořil po nějakou dobu iluzi a oddaný v ní pobýval, ale po-
sléze se Bůh i oddaný vytratili. Původně (prvotně) ani jeden z nich 
vlastně vůbec neexistoval a dle toho zmizeli. To Jediné, bez duali-
ty, je takové, jaké je, věčně. Světec je často kritizován. „Cože je to 
za Světce? On není Světec.“ Dokonce i Světec sám říká: „Jaký 
Světec? Vše je jenom iluze“. Je si plně vědom marné snahy dá-
vat Skutečnosti nějaké jméno. Aspirant by měl být velmi ostražitý  
a pozorný. Emoce a vášně budou prudce vyvstávat a poběží za potěše-
ním smyslových objektů. 

Musíme pochopit i tu nejjemnější žádost přebývající v našem Vě-
domí. Touha či žádostivost po smyslových radostech by měla být bez 
života, stejně jako kytky, které byly nabídnuty Božstvu a poté zvadly  
a byly vyhozeny. Toto by nemělo zůstat jen slovním prohlášením. 
Mělo by to být faktem v našem Vědomí. Jestliže není v našem bytí ani 
špetka či drobek touhy, touha samotná umírá. Jakmile touha umře, tato 
bezžádostivost se stane výrazem mysli a její esencí je Spokojenost, 
podstata „Já“. Není tu žádná potřeba, která by vyvstala za účelem užít 
si něco, protože zde není nic takového jako „něco dalšího“, co by nás 
přitahovalo. 

Jedině když vyslovíme slovo „další“, vyvstane myšlenka „mít něco“, 
„užít si něco“. „Další“ značí něco mimo nás, něco objektivního,  
a vlastní „Já“ znamená, že jsme spokojeni v samotném „Já“.

V „Já“ dualita jedné věci těšící se z druhé nezůstává. Koneckonců tak 
jako není pocit potěšení ničím jiným, než postojem mysli, tak i jeho 
rozpuštění by mělo být možné opačným postojem mysli. „Já“ je Jedno, 
Samo-existující, bez jakéhokoliv vztahu, který by měl duální povahu. 
Je pravdou, že po zmizení pocitu světského života, je vše Brahman. 
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Nakonec takto tomu bylo již předtím. Koho je to iluze, tvoje či něko-
ho jiného? Došlo k nedorozumění. Tato iluze obtěžuje toho, kdo se jí 
drží. Světský život je tu jen do té doby, dokud s ním zacházíte jako se 
skutečným. Jakmile jste si jisti jeho falešností, skončí.

 
Večer, 15. 10. 1935

ba

82. Dbejte o duchovní život
akmile odejde koncept, že provaz je hadem, provaz je takový, jaký 
je. Když zanikne falešná představa hada, provaz je jasně pouze pro-
vazem, aniž by byl něčím dalším. Stejně tak příčinou zapletenosti 

do světského života je nevědomost, což je ego. Když ego odejde, Brah-
man je již zcela zde. Podobně, protože je svět mylně považován za sku-
tečný, je zapotřebí nahlížet na něj jen jako na Paramátman. Duchovní 
studium by mělo být tohoto typu. Můžete tedy naslouchat slovům Po-
znání, ale jsou to vaše emoce a tužby, které vnáší své výsledky do Vědo-
mí. Mějme příklad. Král je v duchovním smyslu bezpochyby Brahman, 
když však jako král pracuje, musí být velmi bdělý ve svých povinnos-
tech a jednat jako král. V celém zdánlivém jevu neexistuje nic než Brah-
man, tudíž byste měli vyvinout úsilí k dosažení přesvědčení, že „Vše 
toto je pouze Brahman“.

Syn Gurua (Guru-putra) může dosáhnout toho, čeho většina význam-
ných lidí dosáhnout nedokáže. Stává se Tím, co má v úmyslu poznat. 
Tato nezměrnost, které může být dosaženo po milionech inkarnací, je 
realizována jako vaše vlastní přirozenost. Nikdy se nesmíme dívat na 
špatné nebo dobré vlastnosti druhých. Musíme se vzdát veškeré lehko-
vážné činnosti. Individualita (džíva) si obecně myslí, že „Všichni ostat-
ní jsou špatní a já sám jsem dobrý“. Džíva má ve zvyku hledat chyby 
u všech a ve všem. Nicméně v duchovní praxi vás tato kvalita do vyš-
šího stavu nedovede. Jakmile dochází ke kritice ostatních, zacpěte si 
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uši. Ten, kdo zveličuje malé ctnosti druhých, je skutečně velký. Je po-
řád lepší, pokud oceňujete a chválíte toho, kdo je proti vám, než když 
pěstujete jakékoliv nepřátelství. Zdá se být dobré poslouchat kritiku 
ostatních. Co jiného je pro individualitu sladšího než nektar v podobě 
pomlouvání druhých? Na druhou stranu pro toho, kdo je moudrý, je 
sladší než nektar neslyšet pomlouvání druhých. Hledající by měl dbát 
o svou duchovní stezku a nelibovat si v pomlouvání. Nikdy byste ne-
měli mít ve svém srdci zášť vůči druhým. Jestliže nejste takto pročiš-
tění, nezakusíte všemohoucnost ve všech bytostech.

Abyste si byli vědomi, že „Vše je Brahman“, neměli byste mít žádnou 
stopu kritiky či záště směrem k druhým. Pokud děláte rozdíly, že někdo 
vám patří a někdo jiný není váš, nebudete nikdy Světcem. Tudíž ten, 
kdo je moudrý, by měl vždy vnímat, že všechny bytosti jsou naše vlast-
ní „Já“, že zde nejsou žádné rozdíly. Svět má v oblibě neustále si všímat 
toho, zdali Světec hledí na dobré a špatné znaky u ostatních. Lidé ho 
budou cíleně obtěžovat, aby ho otestovali. 

Pokud cítíte, že každý, včetně těch, co vám způsobují potíže, je Para-
mátman, vše je v pořádku. Pokud zde „vy“ nejste, kdo by vinil koho? 
Jakmile toto pochopíte, všechny hádanky jsou vyřešeny. Hledající, kte-
rý touží mít Poznání, by neměl číst noviny atd., protože tyto věci zaru-
čeně narušují jeho duchovní studium. 

K tomu, abyste dosáhli nejvyššího naplnění života, je nutné, aby bylo 
naše Vědomí čiré a jednobodové. Jedině když je jednobodové, může 
splynout se Skutečností. Během přibližování se ke Skutečnosti by zde 
nemělo být nic dalšího, co by ubíralo pozornost našeho Vědomí. Proto 
byste měli ponechat stranou noviny a všechny další výjevy světského 
dění. 

Aspirant by si měl neustále vtloukat do hlavy učení Gurua a medito-
vat na Nejvyšší „Já“, Paramátman. Proč bychom měli uvažovat o při-
volávání dalšího neklidu vycházejícího z událostí ve světě tam, kde 
není rozrušení mysli námi žádáno?

Během meditace na „Já“ se musí aspirant pevně a rozhodně vyhýbat 
ukájení se v požitcích smyslových orgánů. Místo toho by měl zaměřit 
svou pozornost jiným směrem, a to k Paramátman. Stručně řečeno, za-
těžovat se všedními událostmi světa je zbytečné. Žádný skutečný užitek  
z toho nezískáte. Oddanost a zpívání bhadžanů na chválu Boha jsou 
mezi všemi aktivitami tím nejlepším, co lze pro realizaci Boha udělat. 
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Pán Krišna říká, že On sám se díky této sádhaně stal Bohem. „Stal jsem 
se Bohem všeho, protože jsem se sjednotil s pochopením, že pouze jedi-
né „Já“, Brahman, přebývá ve všech bytostech. Můj stav Boha je zalo-
žen na této Jednotě se všemi bytostmi (věcmi). 

Díky síle Jednoty jsem zůstal nedotčený, nekonající, třebaže byly 
stvořeny miliony bytostí. Tak jako si je sochař, který vyrábí mnoho soch 
Pána Ganéši z hlíny, vnitřně vědom, že všechny tyto podobizny jsou 
pouhou hlínou, tak i Já vidím Brahman ve všech stvořených formách.“ 
Aspirant, který ví, že všechny věci jsou významné, že „Všechny jsou 
Brahman“, se stane Paramátman. Mít Realizaci svého Bytí, „Já“, zna-
mená, zůstat v tomto stavu napořád.

Pán Brahma přišel ke mně, aby ve mně našel útočiště, protože 
se rozhodl osvobodit miliony lidských bytostí skrze takovéto Vše- 
prostupující Vědomí. Nicméně Poznání skutečné podstaty není možné 
dosáhnout pouhým recitováním veršů z Véd. Měli byste mít to štěs-
tí setkat se s Mým Oddaným, to je jediná cesta k dosažení Úspěchu. 
Hledající mne pozná díky přebývání v blízkosti Mého Oddaného,  
a to jak fyzické, tak mentální. 

Někdo může říkat, že bude provádět usilovnou sádhanu a realizuje 
Paramátman na základě vlastního odhodlání. Nicméně úspěšný nebude. 
Proč je tomu tak? 

Toto je to nejtajnější tajemství. Konečného úspěchu bude dosaženo jen 
skrze přebývání ve společenství Světců. Jinak hledající mine cíl a bude 
si myslet, že jeho představa je Brahman.

Večer, 16. 10. 1935

ba
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83. Átman a Paramátman
dyž se stane něco, co se nám nelíbí, neměli bychom být smut-
ní. Jestliže vše je Bůh, v čem a kde je potom nějaký rozdíl? 
Toto bychom měli plně pochopit. Vědět, že „vše je Bůh“, zna-

mená opravdovou Oddanost dosahovanou prostřednictvím mysli. Člo-
věk může patřit k nízké kastě, ke kastě takzvaných „nedotknutelných“, 
nebo může být velice zlomyslný, ale ve svém Původním stavu je stá-
le Bohem. Všechno, co má v sobě, je Bůh. Bůh znamená, že my sami 
jsme výhradně Nejvyšší „Já“, my jsme Paramátman. Jsme podkladem, 
na kterém se odehrává jakákoli zkušenost. Paramátman nikdy nekončí. 
Zkušenosti mají začátek a konec. Ono vědomí, které je jemným uvědo-
měním začátku a konce zkušeností, se nazývá „Já“, neboli Átman, a po-
zadí, na kterém se všechny zkušenosti odehrávají, je Paramátman (Para 
znamená „za“ nebo „před“.) To, co zůstává i poté, kdy zkušenost ode-
šla, jsme „My“, Paramátman. Paramátman existovalo už před vznikem 
zkušenosti a je tu i potom, co zkušenost skončí. Tento „Základ Všeho“ 
je nezničitelný.

Had i škorpión jsou jedno a totéž. I v nich pulsuje naše vlastní exis-
tence. Máme-li tento pocit, říká se tomu „Božské vědomí“. Ten, kdo 
ví, že všechna stvoření jsou Bůh, nebude nikdy na lidi hrubý. Lidé 
nikdy neuráží toho, koho milují, ale na ostatní jsou hrubí. Je to zvyk 
ega, které se považuje za individualitu. Až pochopíme, že všechny věci  
i bytosti jsou Paramátman, nebudeme už o nikom říkat nic špatného. 
„Co je mi po něm? Nestarám se o něj!“ Všechno je naše „Já“, Paramát-
man. Ani za cenu vlastního života bychom neměli mluvit o nedostatcích 
druhých, nebo někomu ubližovat slovem či skutkem. Měli bychom jed-
nat tak, abychom tím byli prospěšní ostatním.

 Máme-li peníze nebo nějaký majetek, měli bychom je použít tak, aby 
to druhým přinášelo štěstí. Měli bychom se chovat tak, aby ostatní byli 
spokojení. Tomu se říká Fyzická Oddanost neboli Oddanost dosahovaná 
prostřednictvím našeho těla.

Měli bychom být laskaví dokonce i na toho, kdo nám škodí. Světec 
Vasištha odpustil světci Višvamitrovi. Ti, kteří jsou stále ještě hledají-
cí, se na druhé zlobí. Hledající, či ten, kdo studuje nějaký systém Jógy, 
nemusí mít dosud náležitý smysl pro sebekontrolu, a proto tito lidé mo-
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hou být stále ještě obtěžováni touhami a zlostí. Mohou někdy proklínat 
druhé a způsobovat jim řadu problémů, tak jako děti bohatých lidí, kte-
ří provádějí sádhanu, nemají žádnou sebekontrolu. Měli bychom být 
schopni vidět Všemohoucího Boha, Nejvyšší Bytost, i ve svých nepřá-
telích, protože to je znakem nesobeckosti.

 Opravdový Sadhuu (světec) je ten, jehož ego je pryč. Hledat chyby 
na ostatních je lidskou přirozeností, ale přirozeností světce není všímat 
si toho, co je na lidech špatného, nebo co jim schází. Jak může být svět-
cem ten, kdo se stará o špatné a dobré stránky druhých? Světec se od 
takových lidí liší. Světcem může být jen ten, kdo se chová jinak než 
světští lidé. Špatný člověk nevidí na druhých nic dobrého. Mudrc či svě-
tec nemá žádné konkrétní kvality nebo znaky. Člověk, který je opravdu 
velký, vidí v lidech to dobré a ví, že to, co v něm září, je samotné „Svět-
lo Boží“.

Buďte přívětiví ke všem, a nebudete cítit žádné potřeby. Soucit se vše-
mi bytostmi je tím nejlepším prostředkem ke zničení sítě iluze.

 Neexistuje větší hřích, než šířit o druhých zlé klepy. Mluvte o lidech 
jen hezky, nikdy o nich nemluvte zle. Ten, kdo dává vinu druhým, nikdy 
nedostane k jídlu dobré jídlo. Chcete-li dostat dobré jídlo, měli byste 
říkat dobrá slova. Jsou-li vaše slova smetí, potom je smetí i to, co jíte. 
Jazyk, který nemluví sladce, nedostane sladké jídlo. V posvátných kni-
hách je psáno, že člověk se zlým jazykem se zrodí jako prase, které žere 
hovna. Člověk, který říká dobré a správné věci, má „Sílu Řeči, která je 
vždy Pravdivá.“

Pán Krišna říká: „Zařídil jsem to tak, že cesta Oddanosti je velmi čistá. 
V Oddanosti nejsou žádné obtíže a oddaný člověk zaručeně uspěje. Přes-
tože existuje mnoho náboženských a posvátných knih, cesta oddanosti 
je všechny převyšuje. Hledajícímu jsou všichni nápomocni a všechna 
neštěstí se mu proto vyhýbají. Ví, že on sám, i všechny bytosti na celém 
světě, a Parabrahman, jsou jedno a totéž. 

Podobně jako se had bojí orla a člověk smrti, tak se i neštěstí bojí od-
daného. Drahý Uddhavo, toto je má cesta Oddanosti, o které jsem neřekl 
ani své matce, ale teď jsem ji sdělil tobě.

Večer, 17. 10. 1935

ba
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84. Nabídněte vše Bohu
hápete-li, že všude je jen Bůh, potom zakoušíte Brahman všude. 
„To“ je něčím takovým, co se nachází za pojmy „je“ a „není“. 
Jakmile jste si jistí, že jste člověk, nepotřebujete si neustále 

opakovat „jsem člověk“. Stejně tak by mělo být vaším konceptem rče-
ní „Já jsem Brahman.“ Jedině pak se hledající stane Paramátman. Po-
chopí-li, že vše je Brahman, potom tu automaticky zůstane jen Odda-
nost zbavená žádostí. Nejvyšší sádhanou je přebývání bez znepokoje-
ní (strachu). Měli byste vědět, že vše, co se děje, je prospěšné a neměli 
byste se obávat. Stav Brahman znamená nepadat zpět. Činnosti (karma) 
mohou být vykonávány s touhou po zásluhách anebo bez takovéto tou-
hy, ale vězte, že všechny činnosti jsou dělány výhradně Paramátman.  
S tímto Poznáním jsou veškeré činnosti přirozeně odevzdány Bohu, 
Pánu Krišnovi. „Oddaný, který je se Mnou sjednocen, je skutečně Pra-
vý Oddaný.“ Dokonce, není-li naše vynaložené úsilí v každodenním 
životě úspěšné, i to by mělo být nabídnuto Bohu. Hrajeme-li Holi (hra 
během hinduistického festivalu barev, kdy se lidé polévají barvami)  
a žertujeme, i to bychom měli nabídnout Bohu. Člověk se skryl před 
lupičem v lese a šťastnou náhodou tu našel zlato. Podobně pokud získá-
me něčí zásluhou určitý prospěch, měli bychom to nabídnout Bohu.

„Ten, kdo věří, že všechny činnosti jsou vykonávány Paramátman, se 
sjednotí se Mnou,“ říká Krišna. Uhodí-li manžel manželku nebo obrá-
ceně, ponechte to nabídnuto Bohu. Oblékáte-li si kabát, nabídněte tuto 
činnost Bohu. Obouváte-li si boty, nabídněte tento akt Bohu. Musíte 
nepřetržitě myslet na Boha. Všechny skutky jsou vykonávány Bohem, 
proto byste měli dělat všechny věci, jako byste byli Bohem. Dejme 
tomu, že někdo převrhne pohár s mlékem, měli byste si myslet, že to 
udělal Bůh a nabídněte toto mléko Krišnovi. Aspirant by měl defini-
tivně pochopit, že vše je vykonáváno Bohem. Kaše připravená z hořké 
dýně by měla být též s největší upřímností nabídnuta Jemu. Jemu bude 
chutnat. Vysype-li se nám mouka, nabídněte ji Bohu. Stručně řečeno, 
ať se stane cokoliv, nemělo by vám to způsobovat žádné utrpení. Něco 
může být dobré, něco špatné. Nikdy se tím nesmíte zabývat. Ať už zís-
káte nějaký zisk nebo utrpíte ztrátu, vaše mysl by měla být spokojená, 
a nikoli plna zármutku. Buďte vždy bez strachu. Jídlo, které jí osoba 
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ztvárňující roli tygra, není konzumováno skutečným tygrem, ale člově-
kem, který roli tygra hraje.

Co to znamená, když je něco nabídnuto Bohu (Pánu Krišnovi)? Že 
vše je vráceno „Základní existenci“. I když něco spadne na zem anebo 
je něco rozlito, nic nepřijde vniveč. Vše se navrací do Původní Sku-
tečnosti. Kam jinam to může jít? Kde tu je nějaké jiné místo? Jediným 
konatelem ve všech tělech je Samotný Bůh, Ráma. Toto je duchovní 
esence „Bytí“, Paramátman. Pochopit to je Pravou inteligencí či Moud-
rostí. Zvlášť tato inteligence by měla být nabídnuta Bohu. Není dobré 
vystavovat na obdiv nesobeckou Oddanost ve vnějším světě, a zároveň 
udržovat skrytou planoucí touhu uvnitř. Domníváte se, že tato Životní 
síla, Čajtanja, je jenom pro vás? A že není stejně tak přítomna i uvnitř 
ostatních?

Někteří lidé jsou velmi sečtělí a mají hromadu znalostí, ale kvůli pýše 
na své poznání se oddělují od ostatních. Mějme příklad. Sůl lze oddělit 
od vody, ale může být také s vodou opět smíchána. Avšak drahocen-
ná perla je vyjmuta z vody (škeble) a připevněna na šperk umístěný 
na nose, čímž dochází k bolestnému sevření. Mnoho inteligentních 
lidí přísně studuje nějaký systém jógy a zvětšuje si svou karmu. Věty 
typu „toto se dělat má“ a „toto se dělat nemá“ jsou překážky na jejich 
cestě a oni jsou v těchto činnostech zcela lapeni. Jsou příliš úzkostli-
ví, aby nespáchali něco zlého, a v tom se stávají velmi pyšní. Krišna 
říká, že Jeho Cesta Oddanosti je zbavena jakékoliv svázanosti. Ti, kdo 
odhodí pýchu z konání (karma) a zůstávají volní (osvobození), jsou 
Jeho Skutečnými Oddanými. Všichni ostatní kvůli síle „ega (pýchy)  
z poznání“ Realizace nedosáhnou.

Měli bychom rozlišovat mezi tím, co je posvátné, a co nikoli. Všech-
ny činnosti mají za cíl získat Sebe-Poznání. Poté, co dojdete k Sebe- 
Poznání, tu už nejsou žádné povinnosti a žádné činy. Jakmile je dosa-
ženo „Toho“, co je ovocem všech ovocí, pak žádné další činnosti ne-
jsou potřebné. V případě Siddhy jsou činnosti, jež byly vykonány, čin-
nostmi Vše-prostupující (energie) Čajtanji a jsou za jedno s Univerzál-
ní životní energií, Univerzálním Vědomím. Potom tu není žádné nut-
kání něco udělat či nikoliv. Činnost vytváří svázanost, dokud v mysli 
přetrvává koncept „Já jsem individualita“. Jakmile získáte Sebe-Pozná-
ní, činnost se stane přirozeným vyjádřením Univerzální životní energie, 
a s tímto přesvědčením zmizí pocit oddělenosti individuality. „Tudíž 
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název daný takovým činnostem ve volnosti (osvobození) je Brahma-
karmam“, „Činnost Brahman“ neboli „Niškarma“. Měli bychom být 
Niškarmou, což značí, že nejste více spoutáni žádnou činností.

Vrátí-li se člověk, který vystudoval práva, zpět na základní ško-
lu, bude považován za hlupáka. Stejně tak, je-li zde Realizace „Já“, 
kdo bude s rituálními předměty vykonávat púdžu před obrázkem 
Boha? Bude stačit, když si umyje Své nohy. To je lepší púdža. Jak 
může někdo uctívat kamennou sochu, jestliže pochopil „Skutečné-
ho Boha“? Manželka Uddhavy dala doma své služebné několik kusů 
banánů, aby je umístila jako prasád (jídlo nabídnuté Bohu) před ob-
rázek Boha. Služebná odešla do svatyně a tam, místo aby je nabídla 
Bohu, banány snědla. V čase púdži se Uddhava dotázal na banány. 
Jeho manželka zavolala služebnou a zeptala se: „Kde jsou banány, 
které jsem ti dala?“ Služebná odvětila: „Nakrmila jsem Jeho (Boha)  
a On je snědl.“ Když se jí zeptala, koho ústy Bůh banány snědl, odpově-
děla: „Mými.“ Uddhava se vložil do rozhovoru a řekl své ženě: „Prosím, 
neměj proti služebné žádné námitky. Neustálým nasloucháním tomu, 
jak spolu mluvíme o Bohu, to musela pochopit Vědomím Krišny (dět-
ské vědomí).“ Stručně řečeno, musíme pochopit, že ten, kdo nepřetržitě 
medituje na Boha, se stává Bohem. Jakého dalšího Boha pak můžeme 
uctívat?

Mnoho lidí uchovává v mysli pýchu na své minulé úspěchy. Avšak 
je to Ten, jehož pochybnosti zmizely, kdo ve skutečnosti provádí ranní  
a večerní modlitbu Bohu (sandhja). Pít v malých douškách svatou vodu 
z naší otevřené dlaně je skutečně pitím celého oceánu světského živo-
ta. „Aachaman“ je sanskrtské slovo, které značí Toho, kdo polyká vše 
a radostně si užívá „Blaženost Zahrady Štěstí“. Realizovaná bytost je 
ta, která opravdu ví, co znamená slovo „Aachaman“. Ti, již jsou zcela 
pyšní na své aktivity spjaté s oddaností (rituály atd.), které vykonali,  
a v nichž nadále pokračují, se modlí k Iluzi a utrpí pouze ztrátu. 

Ti, kdo jsou požehnaní, se stanou mými opravdovými Oddaný-
mi. Stanu se přímým vjemem Pravdy v jejich inteligenci a dovedu je  
k Sobě. Mému Oddanému uděluji tuto mentální schopnost (inteligenci). 
Nemá už pak nic co do činění s pojmy Východ a Západ! Proč? Protože 
není dotčen osmi směry ani konkrétní dobou. Všechny koncepty hříchu  
a ctnosti jsou v mém Oddaném zničeny. Pochopil, co je to být Realizo-
vaný. Nyní odpočívá ve Mně. Pro něj je vše podstatou Brahman. Není 
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jeho řeč, tedy vše, co řekne, také Brahman? Jeho hrubý jazyk, který 
zdánlivě nesmyslně blábolí, a všechny jeho dobré skutky, to vše je řečí 
Brahman.

Když jsou činnosti vykonávány tím, kdo je Dokonalý Siddha, nezůstá-
vají jako individuální činnosti označené konkrétním jménem a formou. 
Co znamená, když řekneme, že nyní byste neměli provádět žádné indi-
viduální činnosti (karmu)? To značí, že Zdroj a podstata činnosti je nic 
než Univerzální Vědomí.

 Pán Krišna říká: „Všechny činnosti jsou odevzdány mně.“ Nepochy-
bujte o tom. Nikdo by neměl mít pochybnosti. Nejvyšší inteligencí je 
vidět vše jako Krišnu, pak nic jiného neexistuje. Takový intelekt ví, že 
toto je nejvznešenější intelekt, a mohou ho mít jedině věrní oddaní Sat-
gurua. Všichni ostatní jsou lapeni v síti pochybností. Ti, kdož si myslí, 
že jsou svými těly, nejsou schopni realizovat Paramátman, a zaniknou 
se smrtí těla.

Večer, 18. 10. 1935

ba

85. Meditujte na božský strom
šechny bytosti, vše co vidíme a vše, co cítíme, je ve své celist-
vosti pouze Brahman. Ten, kdo si to uvědomuje, realizuje, že 
„Vše je Brahman.“ Banánovník je plný vody. Podobně všech 

pět elementů včetně země je pouze Životní energií. Všechny větry jsou 
Čajtanjou a Čajtanja je Bůh. Domy jsou zemí, lidé jsou zemí, lidé jedí 
zem a nakonec se navrátí do země. Stejně tak je celá tato iluze věčným 
pohybem. Můžeme namalovat řadu obrazů, ale není to nic než obraz. 
Poznání (Džňána) značí Správné Poznání. Co je to Správné Poznání? 
Poznat To, co je Původní Věcí, je Správné Poznání.

Bytosti zrozené z pěti elementů jsou všechny výmyslem. To, co zů-
stává, je Jedno Jediné, jež je Životní energií, Čajtanjou. Moudrý člo-
věk by měl znát, co je v Jádru všeho. To, co pracuje uvnitř, je Čajtanja. 
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Ten, kdo to ví, je ve všech elementech a v každé živé bytosti. On je 
opravdu Bohem, Krišnou.

Ve všech bytostech je to „Já“, které žije, a toto „Já“ je Bůh. Toto je 
Jedna Jediná Kvalita. Je to přirozené Samo-Bytí, Skutečné náboženství 
či Přirozený stav. Jakmile tato kvalita vyhasne, to, co zbude, je za kva-
litami či atributy. Tato Jediná Kvalita neboli Existence, je Nejvyšším 
„Já“, Parabrahman. On je Velký Bůh všech bytostí, všech jejich činností 
a úkonů a jejich Slávy. To je Jedno Jediné bez jakýchkoliv faktů či atri-
butů. Je Původní, Vše-prostupující, Celistvé, vytvořené ze Sebe Sama, 
Sebe-zářné Paramátman. Je to Nejvyšší „Já“. Je to základním životem 
všeho, co se hýbe. Není možné popsat někoho Takového, kdo to realizo-
val a stal se Skutečností. Pochopení tohoto stavu je nejvyšším úspěchem 
naší inteligence. Poznání, jež si je vědomo Brahman, které je vším, je 
Nejvyšším Poznáním. Nezbývá nic dalšího k naučení.

 Aspiranti, kteří studují tímto způsobem, se stanou Brahman. Obdrží 
toto Poznání, jež je vrcholem inteligence a Nejvyšší Moudrostí nejro-
zumnější bytosti. Zakusí, že zde není nic než tato Jedinečná Existence.

Domnívat se a trvat na tom, že vše v tomto zdánlivém projevu je roz-
manité a skutečné, je největší hloupostí. Brahman existuje ještě předtím, 
než jste se stali vědomi jakýchkoliv zdánlivých projevů. Vše je svou 
podstatou Brahman, jen lidé si začali myslet, že „Já“ je cosi odděleného 
a začali konat s iluzorním konceptem, že svět je skutečný. Co se sta-
lo? Myš se veze na Pánu Ganapatim. Jakmile se ukloníte před Pánem, 
Ganapati řekne: „Děláš dobrou věc, ale prosím všimni si tohoto omylu  
a naprav jej.“ Pak to bude v pořádku, poté je iluze u konce. Hřích mnoha 
životů je vyhlazen. 

Ganapati zde ztvárňuje Prvotní mužský princip, Původní bezforemnou 
existenci (Adhi Puruša), ale podle vašeho nepochopení, místo aby se 
Bůh vozil na myši, myš se vozí na Něm. Je to tato myš, která vám dik-
tuje to či ono. Veškerá Písma a Védy radí této myši (egu) dobře, ale ona 
neposlouchá. Poté Satguru řekne svému žákovi: „Můj drahý, žádná myš 
tu není. Myslet si, že je tu nějaká myš, je chybné. Ego je falešné. To, co 
je skutečné, je tato původní bezforemná existence, Adhi Puruša. Odhoď 
tuto iluzi ega.“

Složíte-li slib zřeknutí se (sanjása) a necháte si holičem oholit hlavu, 
jedná se o pouhé zasvěcení holičem. To vás nikam nedovede. Činnost 
by měla být provedena tak, aby kořínky vlasů nikdy znovu nevyrostly. 
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Brahman není držen ve vlasech na vaší hlavě, vlasy budou růst znovu  
a znovu. Praktikování různých vnějších úkonů na vašem těle vám reali-
zaci Brahman neumožní. Co je nezbytné, je společnost Velkého Gurua. 
Díky světlu, které Guru zažehne ve vašem srdci na základě udělení 
posvátné mantry, by mělo zmizet vaše samotné započetí v cyklu zro-
zení a smrti i se svými zhoubnými následky. Po utnutí vašeho započetí  
v cyklu zrození a smrti můžete dojít k základnímu stavu svého Vnitřní-
ho „Já“. Ponechte své vlasy na hlavě. Vlasy pohnutek uvnitř vás (sam-
skáry), které vás odvádějí do světa, by měly být odstřiženy Poznáním 
od Satgurua. Mělo by dojít k odhození šesti neřestí: chtíče, zlosti, ne-
návisti, touhy, žádostivosti a pýchy. K čemu je vám nechat si vyholit 
hlavu u holiče?

Významem Klíče Poznání je toto: Jakmile je odhozeno „já“, zmizí 
také mrzutost. Dům by měl být vyklizen. To je to jediné, co je třeba 
udělat. Měla by se přihodit jen jedna věc. A tou je přijmout stav prostý 
„já“. Všeprostupující, všudypřítomné Brahman je takové, jaké je, jen 
„já“ nejsem. „Já nejsem“, a v tomto stavu bez ega je vše Brahman bez 
kvalit. „Já“ značí ego, pocit oddělené entity. Pýcha této oddělené exis-
tence by měla být vyklizena. Toto je nejvyšší mez skutečné Moudrosti. 
Tvar tohoto těla jednoho dne zanikne. Nicméně je to jedině pomocí 
těla, že se můžete stát na základě Realizace stavu Sebe-uvědomění 
věčným Brahman.

Není pochyb o tom, že iluze je neskutečná, ale toto tělo, jež je to-
lik potřebné, je vytvořeno díky iluzi. Ti, kdo jsou Mi za pomo-
ci tohoto těla neustále oddáni, dosáhnou Brahman, což je začátek.  
Pohleďte, jak obrovský může být zisk pomocí řádného využití lid-
ského těla. Ti, kdo promrhají svou energii na bezcenné věci a ztráce-
jí tuto úžasnou výhodu, upadají do nevědomosti. Neměli bychom se 
nechat zlákat bezcenným ziskem a přijít o úplné naplnění našeho ži-
vota. Kdo by byl takovým hlupákem, aby se těšil činnostmi, díky kte-
rým je zaručeno další zrození? Kdyby bylo možné dosáhnout Brah-
man děláním pouze jedné bezvýznamné činnosti, proč by právě tuto 
činnost moudří nedělali? Kdo by si nezajistil Strom plnící přání, Bož-
ský strom, vzdáním se „cáru“ vymyšlených konceptů? (Poznámka – 
v indických vesnicích lidé věší staré kusy oblečení na strom plnící přání, 
Kalpataru, s vírou, že jim budou splněna jejich přání.) Ten, kdo by to 
nedělal, by byl hlupákem. Kdo se nechá připravit o obrovský přínos být 
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sjednocen s Krišnou tím, že neučiní jednoduchý akt, jakým je nabídnutí 
všech činností Jemu? Tato rada duchovního života byla Krišnou uděle-
na Uddhavovi. (Slovo Uddhava znamená učinit přesvědčení pevným.) 
Toto je vrchol naprosté Oddanosti. Krišna řekl: „Toto Poznání Brahman 
je Mnou předáváno s veškerou mateřskou láskou, jako sladké sousto. 
Toto poznání je nedosažitelné pro ty, kdo se utápějí ve složitostech Pí-
sem (Šáster). Světec Gautam, který pouze kráčel (praktikoval pradak-
šínu) kolem krávy, dostal za ženu Ahilju. Všichni ostatní i Bohové ne-
ustále kráčejí kolem země. Višnu a Brahman se vydali hledat chodidla  
a korunu Mahádévy (Šivy). Přesto Višnu nenašel chodidla Mahádévy  
a ani Brahma nemohl najít jeho korunu. „Poznání tohoto druhu (veli-
kosti Šivy), Ó, Uddhavo, je uděleno Mnou tobě.“

Ti, kdo následovali Védy a další písma, byli do nich jen zamotá-
ni. Zbytečně se hádají bez poznání pravé podstaty věci, Absolutna. 
Mnoho významných lidí se hašteří kvůli jemným nuancím význa-
mů a interpretací různých Písem (Šáster), ale ani jejich rozebráním 
na kousky k Bohu nedošli. Neobdrželi Poznání Brahman, protože 
Brahman popsat slovy nelze. Védy popsaly Brahman na základě ne-
gace „Toto není Brahman“ (Neti, Neti). Jak pak tedy může Brahman 
někdo popsat? Ti, kdo to popisují, „na toto místo (město) nikdy ne-
vstoupili“. Jak mohou popsat město, které nikdy nenavštívili? Pou-
ze ti, kdo nerealizovali, se zaplétají do hojných popisů a nekončí-
cích debat. Učenci Védanty podávají mnoho argumentů o Brahman, 
ale Blaženost „Toho“ (Brahman) nezakusili. Toto je to podstatné, co  
v jejich případě chybí. 

Udělil jsem vám Poznání, které nemá s Védami či Šástrami nic co do 
činění. Jedině Skuteční Guruové předají toto Poznání pomocí různých 
přirovnání a příkladů žákům, jež jsou toho hodni. Já jsem to předal vám, 
aniž byste podstupovali nějaké obtíže.

Získáním tohoto Poznání jsou všechny pochybnosti spáleny a oddaný 
se stane Absolutním Brahman. Toto, co jsem vám sdělil, se nazývá Krá-
lem Poznání. Ten, kdo mu naslouchá a čte o něm, je vskutku požehnaný. 
Jedině ten, kdo je požehnaný, naslouchá a přemýšlí o tom, co zde bylo 
řečeno, a obdrží toto Poznání. Není divu, že moudří budou díky rozjí-
mání nad tímto Poznáním osvobozeni, ale vysvobozeni budou dokon-
ce i ti prostě smýšlející. Lidé dostávají mléko krávy, které je popravdě 
určeno teleti. Podobně díky Oddanosti Uddhavy jsou obdařeni ostatní. 
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„Předal jsem vám otevřeně to, co bylo ukryto v Mém Srdci. Vstoupili 
jste do takové země, kde není znám ani pojem smrt. I Nektar nesmr-
telnosti může snad mít nějaký konec, ale vy jste obdrželi takový stav,  
v němž lidé nemají zrození ani smrt, protože se napili z fontány tohoto 
nektaru – Poznání.“

Eknáth napsal v jazyce marátí knihu Bhagvat, která byla původně na-
psána v jazyce sanskrt. Brahmínští knězi mu proto začali vyhrožovat. 
Učinili z něho vyvrhele z brahmínské kasty, pak ale byla kniha poslána 
do Varánasí, kde někteří Brahmíni tuto knihu nesmírně chválili. Poté tito 
kritičtí Brahmínští kněží ztichli.

 Kniha Eknáth Bhagvat je napsána formou otázek a odpovědí. Jestliže 
jsme v tomto světě přijali zrození, pak jediným cílem, jenž je před námi, 
je být bezvýhradně svobodnými. Nicméně jen pár, kteří jsou požehnaní, 
a ti skutečně šťastní, tento cíl naplnili. Tomu, kdo chová ve svém Srdci 
toto Pochopení, se Poznání stává samotným Brahman. Posluchač a Uči-
tel jsou pak jedním.

Jakmile jednou obdržíte toto Poznání, tak už ve vás nikdy nezanikne. 
Stanu se služebníkem těch, kdo vysvětlují toto Poznání mým Oddaným. 
Následné předávání Poznání druhým je vyžadováno Samotným Pánem 
Krišnou.

 „Toto Poznání by mělo být udělováno těm, kteří se Mi odevzdali tě-
lem, řečí i myslí. Toto Poznání by nemělo být předáno tomu, kdo není 
oddaný. Toto tajemství by mělo být sděleno pouze oddaným, kteří ke 
Mně oplývají láskou. Já Sám se stanu služebníkem toho Oddaného, kte-
rý je znamenitý v Oddanosti a Poznání.“

19. 10. 1935

ba
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86. „Síla“, kde nezůstává Karma 
(Niškarma siddhi)

i, kdo se odevzdali Guruovým chodidlům tělem, řečí a mys-
lí, jsou stejní jako Bůh a jsou Guruy a Syny Gurua (Guru-
putrové). Zužitkovali to, co jim je drahé, nabídnutím svého těla 

i řeči. Je zcela přirozené, že ten, kdo miluje Světce, je obdařen ctnost-
mi Světců. To je důsledek přebývání ve společnosti Světců. Nabídne-
te-li chodidlům Gurua svou víru, tělo, řeč a mysl, dosáhnete žádané-
ho cíle. Být přitahován k duchovnu a být v duchovnu usazen je samo  
o sobě povznášející. Postoj, jenž je opačné povahy, je světský. Mnoho 
z těch, kdo přišli do kontaktu s Krišnou, nezávisle na tom, z jakého 
důvodu, stali se osvobozenými. Během Jeho života byli někteří proti 
Němu. Usilovali o potěšení prostřednictvím smyslových objektů a byli 
sobeckými. Ten, kdo je posedlý smyslovými objekty, touží jedině po 
tomto typu radosti. Drží se společnosti jemu podobných lidí, kteří se 
oddávají smyslovým radostem. Nechce se obrátit k Bezforemnému sta-
vu, a tudíž nenávidí ty, kteří se rádi oddávají oproštěnosti od objek-
tů. Tato nenávist má samozřejmě nějaký důvod. Takový člověk, který 
se narodí do prostředí plného objektů a je jimi podmíněn, má obavy 
z toho, že budou-li mu všechny věci odebrány, tak umře. Proto nadá-
le zůstává připoután k smyslovým objektům. Bojí se nebýt zaujat ob-
jekty, a tak se začne ohrazovat a kritizovat ty, jejichž zájem spočívá  
v Neměnné a Bezforemné Existenci.

Obrátí-li se manžel na stezku Oddanosti, manželka ho nenávidí. Do 
jejího života totiž vstupuje nedostatek požitků ze smyslových potěšení. 
Na základě podvědomého postoje si osoba posedlá smyslovými radost-
mi z objektů myslí, že potěšení zakoušené prostřednictvím smyslových 
orgánů je tím nejlepším sladkým pokrmem, jaký může mít. Ten, kdo 
pevně věří tomu, že štěstí může být nalezeno ve smyslových radostech, 
se neobrátí na duchovní stezku vzdáním se těchto radostí. Bezžádos-
tivost je jediná potrava, která nám pomáhá obrátit se ke Skutečnosti  
a dosáhnout Seberealizace. Je přirozené, že ten, kdo se stane bezžádosti-
vý, bude nenáviděn příbuznými a známými, kteří jsou světsky zaměření. 
Ti, kdo hledali Poznání, se stali moudrými. Ti, kdo se kvůli dosažení 
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Mne („Já“) vzdají veškerého bohatství, domova a všeho nashromáždě-
ného, spolu s tělem, řečí i myslí, budou zajedno se Mnou („Já“). Jedině 
ti, kdo nemají v oblibě nic než Sebe-Poznání, jej mohou dosáhnout. Ti, 
kdo jsou mými Oddanými až do této míry, vidí všude, kam se otočí, 
Brahman. Přemýšlejí-li, toto přemýšlení je samotné Brahman. Pohléd-
nou-li na sebe, spatří Brahman.

Světec Rámdás řekl své matce: „Duch zvaný Brahman se mne zmoc-
nil.“ Toto je nejvyzrálejší stav Duchovního Pochopení. Správné, úpl-
né poznání je to, když nemáte rádi nic dalšího. Ti, kdo udělují uče-
ní Mým Oddaným tak dokonale, že nezbude k naučení nic dalšího, 
jsou Mi drazí natolik, že jsem jim zavázán. Třebaže jsem Nejvyšší 
„Já“, Paramátman, jsem jim zavázán. Od této povinnosti nemohu být 
osvobozen. Takové postavení patří jen Světcům. Jsou Satguruy. Do-
konce ani Bohové Brahma, Višnu a Šiva nemohou udělit takto vyso-
kou pozici. Básník Waman Pandit žádal Višnua, aby ho vysvobodil  
z řetězu zrození a smrti, ale Bůh odvětil: „Toto není v mé moci. Já ti 
věnuji velké bohatství a vyvinutý intelekt, ale nemohu ti dát osvobo-
zení. Pro osvobození musíš jít za Světci. Oni ti budou schopni pomo-
ci a pak se staneš dokonalým Siddhou. Božím konáním je hnát každé-
ho do úmorné práce. Zastavit lopotnou práci a udělit bytostem Osvobo-
zení je pouze v moci Světců. Je to jejich schopnost. Jedině oni ti udě-
lí Sebe-Poznání.“ 

Není možné splatit velký závazek Světcům za to, co činí, nic 
nemá stejnou hodnotu jako Sebe-Poznání. Neexistuje žádný kapi-
tál ani žádná cenná věc, která by posloužila jako odměna. Bůh říká: 
„Nabízím Světcům Svou vlastní formu a Bytí. Ani toto není správ-
né, protože to ve skutečnosti nedávám jemu, neboť Světec sám do-
sahuje stavu Brahman. Já jsem v Jeho Vlastnictví! Spočíváním ve 
slovech vyřčených Světcem a řízením se jimi, dávám Svůj Vlast-
ní stav Vědomí, Svoji Pozici, mužům, ženám i nedotknutelným.“ 
Slovo karma značí zahájit činnost a slovo vikarma znamená ukončení 
karmy. Z tohoto důvodu je nutno znát stav Niškarma, jenž se nachází 
mezi těmito dvěma stavy. 

Měli byste poznat, jakým způsobem můžete provádět činnosti,  
a přesto zůstat nekonajícími. Popravdě jste nikdy nekonali, nekoná-
te a konat nebudete. Poznat a prožít to je nekonání neboli Niškarma. 
To znamená, že zde není konatel činnosti. V tomto stavu zůstáváte 
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nekonatelem. Realizovat to se nazývá Niškarma Siddhi. Činnosti se 
v životě aspiranta projevují jako překážky, a proto bychom měli po-
mocí naslouchání učení Satgurua zakusit stav nekonatele nabytím Se-
be-Poznání. Když všechny věci týkající se těla zmizí, zůstane něco, co 
je nezničitelné. Přestože bude vykonávána řada činností, nezničitelné 
setrvá jako nekonatel. Jak si může Brahman udělat představu samo 
o sobě a jak může provádět rituály? Ten, kdo ví, jak k tomu dochází, 
ukončil svou sádhanu a přebývá jako Brahman. Skutečný Mistr, Sat-
guru, je ten, kdo toto vysvětluje.

Ten, kdo se stará o vše, je skutečným nekonatelem. Koho ovlivní ilu-
ze? Jedině toho, kdo se jí drží. Iluze uvádí individualitu do omezení tím, 
že jí nabízí potravu ve formě smyslového potěšení. Člověk je uznán 
vinným až tehdy, když dozná svůj zločin. Mája uvrhne džívu, který při-
jme svůj zločin, do spoutanosti a podmíní ho nekonečným zrozováním. 
Jaký je to zločin, který hlupáci přijali? Přijali otroctví k smyslovým ob-
jektům. Co je to za omezenost? Třebaže jste již možná zakusili množ-
ství smyslových potěšení, touha užívat si jich znova a znova přetrvává. 
Džíva se domnívá, že smyslové objekty jsou skutečné, a i když může 
mít částečné poznání, myslí si, že ze smyslových objektů vyzíská po-
těšení. Ačkoli mohou mít někteří lidé poznání, strachují se, a kladou 
otázky typu: „Co víc mohu dělat? Jak se mám nyní chovat?“ Chováte 
takovéto zbytečné pochybnosti a stáváte se otroky iluze. Ve skutečnosti 
otázky typu „Jak se chovat?“, „Co dělat?“ nepřichází v úvahu. Konání  
i nekonání jsou obojí nepodstatné. Je-li celý život Jednotou, proč se ptát 
na to, jak se chovat? Tato otázka je ukončena.

Pán Krišna říká: „Jsem služebníkem toho, kdo realizuje Niškarmu.“ 
Dodává: „Byl jsem také poučen Satguruem, který realizoval Brahman. 
Otázka spočívá v tom, proč a jak tato nezbytnost vyvstává? Já jsem Pa-
ramátman, Jediný Úplný Klid, Skutečnost. Je nesmyslné, aby bylo ode 
Mne něco oddělené. Můj život značí všude rozprostřenou všeprostupu-
jící Celistvost, Jednotu. To je důvod, proč bylo i pro Mne nezbytné jít 
za Satguruem, abych pochopil „Já“. Takové je ohromné tajemství „Já“.  
Jsem tělem takto Realizované bytosti. On je Mé „Já“, Mé Átman. „Já“ 
všech Realizovaných bytostí je jedno a to je mé „Já“. „Já“ Satgurua 
a Mé „Já“ jsou Jedním. O tom není pochyb. Fyzické činnosti Svět-
ce jsou mými fyzickými činnostmi. Jsem nazýván Avatárem. Proč? 
Protože znám Brahman. Jinak tu existovalo a existuje mnoho dětí 
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pastevců. Jsem nazýván Avatárem (inkarnací Boha, který sestupuje 
z Brahman) kvůli Svému Poznání Brahman. Podobně je Světec 
také v podstatě Mé vlastní „Já“. Je další inkarnací mne Samotné-
ho. Jeho poznání se také navíc zvýšilo, a proto je Džňánin význam-
nější jež „Já“, stejně jako je řidič auta jasně na vyšší úrovni než ten, 
kdo jezdí na koni. Tak jako se ve světě rozvíjejí různé vědecké dis-
ciplíny, vyvíjí se také Duchovní Poznání. Tudíž ty Realizované By-
tosti, které se ve světě objevily, jsou velmi významné a vy byste je 
měli chápat jako bytosti, které jsou Zajedno se Mnou. Nemohu splatit 
dluh Tomu, kdo učí ostatní o Poznání Brahman. Jak se Mu mohu od-
vděčit? Jsem mu věčně k službám. Stanu se domácím sluhou v jeho 
domě. Jsem to „Já“, kdo žije v jeho domě. Jsem služebníkem toho,  
v jehož těle a řeči nalézá Duchovní Poznání vyjádření.“

Křišna řekl: „Náš dialog se nazývá čiré duchovní poznání. Ten, kdo 
oslabí deset smyslů a mysl, a v tomto světle čte tuto Knihu Poznání,  
obdrží moudrost.“ Iluze považuje Sebe-Poznání za infekční chorobu, 
protože obdrží-li někdo toto Poznání, shromažďuje další, aby jim ho pře-
dal. Iluze je na Satgurua a Světce naštvaná, ale v jejich případě je neú-
činná. Ten, kdo se upřímně drží chodidel Světců, osvobodí mnoho svých 
předků. Rovněž také, necítíte-li ke Mně žádnou Oddanost, ve vaší ro-
dině jsou předci naštvaní, nadávají vám a přinášejí do života problémy.  
I Bohové jako Brahma a další se skloní k chodidlům toho, kdo je ve spo-
lečenství Sebe-realizovaného Světce, protože tento oddaný získá vyso-
ké postavení. Ten, kdo prozkoumá iluzi, je Král, Parikšit. On je tím, kdo 
pozoruje a řádně soudí. Nabídne-li někdo Světci i jen džbánek vody, je 
jisté, že bude osvobozen z omezenosti. Nejen to, dokonce i býci, kte-
ří jsou připoutáni k vozu, jenž veze Světce, jsou nakonec předurčeni  
k osvobození, protože byli pro Světce fyzicky prospěšní. Tak jako je 
světlo jednoho měsíce srovnatelné se světlem milionů hvězd, tak Ten, 
kdo je moudrý a stane se Realizovaným, zachrání celý svět.

V případě toho, kdo naslouchá, ale nepřemýšlí nad tím, co si vysle-
chl, se celé naslouchání stává neproduktivní. Rozjímání a meditace jsou 
po poslechu nutné. Povídání může být u konce, ale meditace by měla 
být neustálá. Aspiranti by se nepřetržitě měli věnovat meditaci. Spolu  
s meditací přibude zpívání bhadžanů, a ve vašem životě zaujme Odda-
nost velmi vysokou úroveň. To se nazývá Parabhakti, což značí Nej-
vyšší Oddanost. Oddaní Satgurua obdrží tuto Nejvyšší Oddanost.
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87. Semeno Karmy
sem Para bhakti, Nejvyšší Oddanost. Co to znamená? Oddanost je 
dvojího druhu – vyšší a nižší. Vyšší Oddanost značí vidět sebe sama 
takového, jaký jsi. Díky vyšší Oddanosti může oddaný spatřit Mne 

(Boha). Ti, kdo jsou mými oddanými, nejsou nijak spoutáni. Ani jedna 
činnost nemůže svázat mé oddané. Toto je velké tajemství. Tato promlu-
va je důvěrná a tajná. Je to promluva od srdce k srdci mezi Paramátman 
a jeho oddaným. Jedině upřímný oddaný a Paramátman tomu porozumí.

Poznání, které vede k osvobození, přichází samo od sebe tomu, kdo 
si opravdu přeje být svobodný. Touží-li někdo po něčem, získává  
k této činnosti sílu a odvahu a stane se v ní dokonalý. V lidském zro-
zení mají lidé nespočet různých tužeb, ale jen velmi ojediněle má ně-
kdo tu správnou touhu, touhu po poznání. Ten, kdo má obrovskou víru  
a jehož Oddanost se stane neochvějnou, se může dokonce pokusit „Po-
znání Svobody“ odhodit, ale ono ho přesto neopustí. Poznání je místem 
odpočinku pro toho, kdo chce skutečně naslouchat.

Nejvyšší Oddanost, Para bhakti, je natolik mimořádná, že oddaný 
realizuje „Já“ pouhým nasloucháním. Nezískali jste Poznání toho-
to vyššího druhu Oddanosti právě nasloucháním? Je-li vám dán cukr 
nebo nějaká sladkost, je přirozené, že i druzí jej shledají sladkým. 
Sdělil jsem vám tajemné Poznání v jeho čiré formě. Toto je „Nejlep-
ší Poznání“ ze všech druhů poznání. Je esencí, jádrem Poznání. Díky 
němu jsou Védy považovány za důležité. Jedině inteligentní Brahmíni 
(znalci Brahman) mají k němu oprávnění. Já jsem předal toto Pozná-
ní, které nebylo vysvětleno ani učenci, ani Védami, všem. Na základě 
tohoto Poznání odejde nevědomost všech druhů a individualita (džíva) 
a Bůh (Šiva) nabudou odpočinku. Dal jsem vám tuto moudrost, která je 
za (před) myslí a intelektem. Předal jsem vám celé své bohatství.

To, co jsem vám sdělil, je nyní plně přítomné ve vašem vědo-
mí. Jste přesvědčeni, že vše je Brahman, jak jsem vám již řekl? 
Máte v mysli pořád nějaké pochybnosti? Pokud jste to nezachy-
tili, zopakuji vám to. Celá tato zdánlivá světská existence je pou-
ze Životní energií, Čajtanjou. Vše, včetně vašeho těla, je Brah-
man. Ten, kdo je o tom přesvědčen, by nikdy ve své mysli neměl 
chovat dualitu typu „já“ a „ty“. Opravdu, tato dualita neexistuje. 
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Jakmile je „já“ pryč, to, co zůstává, je stav Brahman. Dualita „já“  
a „ty“ zde od začátku není. Vše, co vidíte očima, je forma. Je to vidě-
no vámi, ale to není vaše „Já“. Je-li něco zakoušeno, že to není vaše 
forma, stanete se bezforemnými. Spolu s pocitem „já“ zmizí přirozeně 
i pojem „ty“. Pocit „já“ je egem, ale jakmile je vaše forma vyhlaze-
na, ego také zmizí. Dokud zde není forma, ego nemá žádný základ. 
Bez formy zde není místo pro ego. Nyní jste se stali bezforemnými, 
takovými, jakými jste původně byli. Neexistuje nic, co by mohlo být  
k bezforemnému přivázáno, ani neexistuje žádný způsob, jak je spou-
tat. Bezforemné navždy zůstane osvobozené od spoutanosti. Nemá 
žádné vazby. Proto se nazývá nepřipoutané a bez ega. Nyní meditace, 
meditující a objekt meditace zmizely. Není-li tu meditující, kdo by 
na co meditoval? Jste-li si toho vědomi, nemáte žádnou karmickou 
svázanost.

Činnost je aktivita iluze a náleží individualitě, džívovi. V jejím zájmu 
je přemýšlet způsobem: „Z této činnosti získám prospěch nebo obdr-
žím něco příznivého.“ Dobré a špatné jsou částmi iluze. Pro člověka se 
Sebe-Poznáním dobré a špatné neexistuje. Kdo bude vykonávat práci, 
není-li požadována odměna? Činností je míněno získání nějaké odmě-
ny. Kdo je ta entita, která obdrží odměnu? To, co bylo džívou, odešlo, 
a džíva se stal Brahman. Zákazník odešel. Vlastník zůstal. On je Úplný, 
Dokonalý a Celistvý. Neexistuje v Něm žádné chtění. Dokud jste pyšní 
na své činy, jste pokládáni za někoho, kdo si není jistý pravým „Já“. 
Stále máte pochybnosti. Poznání s pochybností je falešné. Vysvětlil 
jsem vám toto vše proto, že si nejste jisti tím, že vy sami jste Bohem. 
Je-li celá iluze v zásadě neskutečná, k jaké spoušti v ní může docházet, 
nachází-li se v ní nespočet falešných věcí? Jestliže je vše falešné nebo 
neskutečné, kde je v iluzi pravda? Co je v ní špatného, je-li „já“ proká-
záno za falešné? Jak nebe, tak peklo jsou falešné. Nejsou ničím jiným 
než představivostí.

Nic nelze přirovnat k Sebe-přesvědčení. Pokud je toto Sebe-přesvěd-
čení skutečně ukotveno, je to Paramátman. Sebe-přesvědčení by ne-
mělo nikdy zakolísat, mělo by být nehybné. To je Všemohoucí Bůh. 
Neochvějné přesvědčení je Bůh. Díky přesvědčení je rozvíjeno dal-
ší přesvědčení a nakonec je získána obrovská síla. Sebe-přesvědčení 
by mělo narůstat. Je-li kolísavé, je k ničemu. Dokud zde není stabilní  
Sebe-přesvědčení, řítí se na nás obrovská meteorická katastrofa, a tou 
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je naše vlastní představivost. Nenechte se zastrašit, i kdyby na vás do-
padalo mnoho takových meteorů. Nechť se děje, co se děje. Vždy se 
pevně držte svého Sebe-přesvědčení. Je snaha prokázat neskutečnou 
iluzi za skutečnou prohlášením Pravdy? Touto snahou iluzi zvětšujete 
a odchylujete se od své skutečné podstaty (svarúpa). Nesmí zde být 
žádný záměr dokázat Pravdu tím, co je neskutečné. Přesvědčení, že jste 
„Já“, by mělo být učiněno silnějším. Pád z „Já“ je ze všech pádů nej-
horší. Je nutné, abyste měli velmi silné přesvědčení, že vy jste „Já“.

Známý Brahmín jednou řekl: „Dokud Slunce nepřijme mou oběť, ne-
zapadne.“ Příběh dále pokračuje následovně. Byl večer. Brahmín, který 
byl znalý Véd a velký asketa, usnul. Protože byl večer, manželka ho 
budila se slovy: „Slunce se chystá zapadnout, je pravý čas vykonat mod-
litby (sandja), abychom je nepromeškali.“

 Brahmín odvětil: „Nech mě ještě chvilku spát. Slunce nezapadne, 
dokud nevstanu.“ To byla jeho skutečná zkušenost. Tělo je jen naším 
stínem. Neměli byste být hrdí na tělo. Proto neměl tento muž, který 
realizoval Brahman, ani špetku úcty k rituálům. Všechny rituály jsou 
prováděny kvůli strachu. Pouze ti, kdo se strachují, vykonávají všemož-
né rituály. Ztráta je otcem a matka je strachem. Strach je jen bolestí 
ze ztráty. Nemáte-li žádný strach, proč byste měli vykonávat rituály? 
Důvodem všech činností je strach. Ten, kdo se nebojí, nemá strach ani 
karmu. Člověk zbavený strachu je za (před) tělem, je bezforemný.

Karma je zrozena z pochybnosti. Pochybnost je semínkem kar-
my. Být bez pochyb značí být bez semen (karmy). Je-li zaseta opra-
žená rýže, nevyroste. Podobně tomu, kdo je moudrý, karma nepři-
náší ani zisk, ani ztrátu. Jakmile je „Já“ realizováno jako bezforem-
né a beztělesné, Bůh je znám jako bezforemný. Realizovaná by-
tost je sama bezforemná. Bezforemnost je „Jejím Městem“ a bez-
foremnost je „Jejím Domem“. Je Sama pro Sebe vlastní potravou  
a výživou. Vše je „Já“. Toto je dosažení Skutečnosti, která je věčná.

Večer, 20. 10. 1935

ba
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88. Ti, kdo jsou hodni  
duchovního poznání

aký je znak realizace Brahman? Totožnost „Byl jsem takový a ona-
ký“ musí dočista zmizet. Pak jsme to, co jsme, nikoli „někým“. 
Poté už zde není žádné trápení. Utrpení je osudem toho, kdo je zto-

tožněn s tělem. U toho, kdo má pocit, že je „někým“, jsou dozajista pří-
tomny tužby a žal. Je-li realizováno Brahman, nepamatujete si, co jste. 
Jakmile si Uddhava vyslechl od Krišny tuto radu, jeho totožnost jako 
„Uddhava“ zmizela, a on byl zajedno s Klidem Skutečnosti. Jeho řeč 
zde již více nebyla. Jakmile realizoval Sebe sama, jeho „já“ bylo roz-
puštěno. Totožnost s tělem skončila. Zmizel dokonce i pocit „Já jsem 
vším.“ Nebylo zde „já“ ani „ty“. Vyvstal nepopsatelný stav. Kdo by pak 
odpověděl na otázky pána Krišny? On sám se stal tazatelem; Krišna  
s Uddhavou splynuli. Zůstala plnost. Řeč skončila. Když viděl Krišna 
Uddhavovo rozpoložení, věděl, že Uddhava zcela splynul s Brahman. 
Stane-li se žák zajedno s Brahman, Guru je velmi radostný, stejně jako 
je šťastná matka, když její syn zbohatne. 

Skutečný Mistr, Satguru, je velmi šťastný, jestliže žák realizuje Brah-
man. Jedině Guru může vědět, jaké obrovské štěstí pociťuje, zakusí-li 
jeho oddaný Brahman. Pán Krišna je pravou Úplností Štěstí. Největší 
radostí Satgurua je to, když se žák může těšit Klidu Brahman. Pokud 
by nebylo právě toto důvodem, celá tradice, ve které Guruové předá-
vají duchovní instrukce žákům, by nemusela pokračovat. Jak tu může 
být nějaká zkušenost, jestliže zde není pochopení? Má-li žák zkušenost, 
Satguru je radostný. Krišna byl šťasten ze skutečnosti, že se „Uddhava 
stal zbavený pochyb. 

I když Uddhava realizoval Brahman, Krišna mu řekl: „Neuč toto Po-
znání ty, kdo nejsou mými oddanými, kdo jsou líní, a též ty, jež Gurua 
věčně obviňují. Toto Poznání by nemělo být předáváno dokonce ani ve 
snu těm, kteří mají rádi popularitu, kteří jsou chyceni ve světských čin-
nostech, nebo těm, co nemají víru ve Védy, Šástry a v Gurua. Ani nevy-
užité části slupky tohoto Poznání by neměly být ponechány k vidění od-
padlíkům. Věnovat jim i jen zrno nepřichází v úvahu. Těm, kdo nejsou 
oddaní, by nemělo být dovoleno dotknout se tohoto Poznání, protože by 
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pouze rozmnožilo jejich ďábelské myšlenky a skutky. Ten, kdo navenek 
ukazuje, jak je dobrý, ale ve svém srdci nemá úctu, se nazývá ničema. 
Toto Poznání by nemělo být uděleno tomu, kdo nenávidí Gurua skut-
kem, řečí či myšlenkou, a ani tomu, kdo je pyšný na svou rodinu a vy-
chloubá se vlastní vychytralostí. Nemělo by být dáno těm, kteří neslou-
ží Guruovi, ani tomu, kdo je ochoten dát peníze, přitom však nevykoná 
žádnou službu Guruovi, anebo tomu, kdo je pyšný na svou slávu a sna-
ží se povýšit vlastní namyšlenost.“

Někteří lidé považují vykonávání všedních drobných prací pro Gu-
rua za nežádoucí a mají za to, že být ve vysokém rozpoložení Jedno-
ty s Brahman je dostačující. Ti, kdo odmítají jednoduchým způsobem 
sloužit Guruovi, přestože mohou naslouchat nebo číst o tomto Poznání 
Brahman, Gurua klamou a nikdy nic nezískají. Ten, kdo neprokáže Gu-
ruovi žádnou službu, a místo toho navrhne, aby práci udělal sluha, nebo 
slíbí peníze, a místo jejich poskytnutí dává jen falešné naděje, by neměl 
být přijat za žáka. Říká-li někdo, že za získání Poznání Brahman zapla-
tí poplatky, pak by neměl být pokládán za oddaného. Ten, kdo neslou-
ží Guruovi, jakmile si to situace žádá, by měl být vyhozen. Tomu, kdo 
nevěří, že získá osvobození prostřednictvím uctívání Gurua, by nemě-
lo být dáno toto učení. Ten, kdo nevěří, že Guru je ztělesněné Brahman 
nebo že je Brahman samotné, by neměl být učen. Žádným způsobem to 
nepochopí. Toto učení by nemělo být předáváno těm, kteří nejsou od-
danými, anebo těm, kteří nenásledují správnou radu, kterou dostali od 
Gurua. Pokud si někdo myslí, že je ryzejší než Guru, že je svatější než 
Guru, pak by neměl být dokonce ani přirovnán k tomu, kdo není odda-
ným. Ten, kdo není oddán Guruovi, je na nižším stupni vnitřního života 
než obyčejný člověk. Těmto lidem by nemělo být uděleno žádné Pozná-
ní. Necítí-li někdo lásku k „Já“, Pánu Krišnovi, jenž předává Učení, ne-
měl by být učen tomuto Poznání.

 Ti, kdo mají víru v Gurua, se zajímají o Poznání Brahman, ale těm, 
kteří jsou namyšlení, by nemělo být dáno toto Učení. Nemělo by být 
uděleno tomu, kdo uráží mé Oddané. Oddaní jsou mým vlastním živo-
tem a ten, kdo je uráží, by neměl obdržet toto Poznání. Dokonce i sluha 
Mého Oddaného je úctyhodný.

Ten, kdo uráží druhé, a poté jde za Světcem a klaní se mu, není ho-
den obdržet Poznání. Poté, co si vyslechnete tato slova, možná namít-
nete: „Takto potom není možné nalézt žádného hodného žáka“. Tento 
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žák by měl být naléhavě bezžádostivý. Tato bezžádostivost by nemě-
la být podobná bezžádostivosti blázna. Ten, kdo si zoškliví smyslo-
vé objekty po dobu čtyř či pěti dnů, a poté se náhle střemhlav ukájí 
v smyslových radostech, není úctyhodným člověkem. Ztratí-li někdo 
svůj postoj bezžádostivosti, začne nalézat chyby u druhých, protože se 
stává pyšným na své poznání, a dokonce se oddává kritice vážených 
lidí. Jakmile se intenzita bezžádostivosti zmenší, začne narůstat pýcha  
z poznání. V tomto světě existují dva stavy mysli. Jedním je stav bezžá-
dostivosti a druhý je připoutanost k objektům.

 Není-li zde bdělá pozornost, není tu ani osvobození se od tužeb.  
A tam, kde je bezžádostivost umenšena, vzrůstá lačnost po radován-
kách. Dokud nedosáhnete Poznání Brahman, musíte se zcela držet 
stranou od hmotných tužeb. Ten, kdo je takto odměřený, je plně hoden 
tohoto učení. Prostí oddaní a loajální duše mají mnoho dobrých vlast-
ností. Ten, kdo je nezaujatý v mysli, nemá potřebu s nikým soutěžit. 
On je opravdu Králem mezi Jogíny.

Večer, 23. 10. 1935

ba

89. Nadřazenost cesty Oddanosti
e světě existují dva stavy mysli. Jedním je bezžádostivost 
a druhým připoutanost ke smyslovým objektům. Připoutanost 
značí dávat vyšší hodnotu smyslovým objektům nežli duchov-

nímu životu, tedy mít je více v oblibě. Ten, kdo si spíše cení duchov-
ní život, neprahne po smyslových objektech. Nemá žádnou touhu. Měli 
byste si vybrat, zdali se budete oddávat smyslovým požitkům nebo ná-
sledovat duchovní stezku. Ten, kdo je zapálený pro duchovnost, vyna-
kládá veškeré nezbytné úsilí k dosažení svého cíle, a stává se s ním 
zajedno. Váš život může jít jedním ze dvou směrů, a to buď směrem  
k bezžádostivosti, nebo k připoutanosti ke smyslovým objektům. Jak-
mile rozpoznáte smyslové objekty jako neskutečné, bezžádostivost  
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přirozeně vzroste. Tam, kde narůstá touha, nabývá pýcha na fyzické tělo 
a smyslové objekty víc a víc na významu. Tímto způsobem budete ješ-
tě víc klamáni. 

Někdo si bude na cestě k Sebe-realizaci klást překážky i tím, že vzne-
se následující argument: „Lze být osvobozen během jednoho života?“ 
Toto prohlašuje a učí v podobném stylu i ostatní. Jeho bezžádostivost je 
pryč a on upadá. Odvrací se od cesty vzestupu k cestě pádu. Nicméně 
ten, kdo má odpor ke smyslovým požitkům, je již plně odevzdán Gu-
ruovi. Zůstává opravdu věrným. Je lidským klenotem, který je hoden 
dosáhnout duchovního Poznání a vysokého postavení. Bezžádostivý 
člověk se stává zcela zajedno se svým cílem. V předchozí přednášce 
bylo popsáno mnoho „nedobrých“ kvalit. Ten, kdo je od nich oproštěn, 
je opravdovým žákem. 

Mysl má sklon přitahovat věci, které se jí líbí, a které jsou jí podobné. 
To je důvod, proč jedinec navazuje přátelství s lidmi podobné povahy. 
Herec má rád herce, darebák darebáky, Světec jiného Světce. Přátelí se 
s nimi. Pouze Ti, kdo jsou Znalí a Duchovně osvícení, jsou jedinými 
skutečnými Brahmíny, Znalci Brahman. Mají lásku jeden k druhému. 
Ten, kdo se odevzdal Guruovi, nahlíží na všechny bytosti rovnocen-
ně, s vědomím, že jsou v podstatě Brahman. Pro takového adepta jsou 
Oddanost a stav zbavený žádosti po smyslových potěšeních propojeny. 
Oddanost značí lásku. Bezžádostivost znamená, že adept nic nechce. 
Stručně řečeno, ten, kdo je přímočarý, nachází vše snadné a přímé,  
a ten, kdo je pokřivený, shledává vše překroucené.

Guru bude žáka milovat, ale dokud žák není Guruovi z celého srd-
ce věrný, Brahman nerealizuje. Ten, kdo je ve své povaze milující  
a oddaný, dosáhne toto Poznání. Jestliže někdo přikládá větší hodnotu 
penězům, ženě a dětem místo službě Guruovi, Svobodu v brzké době 
neshledá. Ten, kdo přemýšlí stylem, že jeho dům a žena jsou pomíjivé  
a falešné, je v podstatě osvobozený. Potom Guru, Pán Krišna, je ovo-
cem, které obdrží. 

Vskutku významný je ten, pro kterého je ctí být nazýván slu-
hou Gurua a vykonávat veškeré druhy příležitostných pra-
cí. Opravdovým žákem je ten, kdo nevěnuje tolik pozornosti  
bohům jako je Brahma (tvůrce), neboť veškerou pozornost dává své-
mu Guruovi. Žák je též vskutku Světcem. Poznání Brahman ob-
drží jen oddaný, který o to horlivě usiluje, zanechaje všechny  
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obavy typu ´co si o mně budou myslet ostatní´. Nikdy se nestrachuje  
o veřejné mínění. Ti, kdo jsou Védami zavrženi, ti, co nenásledují pro-
jevy Oddanosti stanovené ve Védách, nejsou opravdovými žáky. Jsou 
vskutku nízkou kastou lidí. Nicméně ti, kdo touží být osvobozeni od 
zrození i smrti, a učí se u nohou Gurua, dosáhnou Poznání Brahman.

Silná touha po Poznání Brahman je sama o sobě druhým jménem pro 
Bezžádostivost. Adepti s touto silnou touhou dosahují kvality Bezžá-
dostivosti. Ať už člověk náleží k jakékoliv kastě, byť i nízké, pokud 
věrně následuje učení Gurua a má to jako svůj jediný cíl, a podle toho 
studuje, mělo by mu být poskytnuto Duchovní Poznání. Ti, kdo jsou 
zaměřeni jen na vydělávání peněz, a ti, kdo učí jen výše postavené, by 
neměli být považováni za Guruy. Nemají vůbec tento status a jejich 
učení je bezcenné. Pokud někdo učí lidi nižších tříd s jedinou touhou je 
osvobodit, nijak se neproviňuje. 

Říká se, že ženám by nemělo být udělováno duchovní učení, proto-
že v jejich zájmu obvykle není žít asketickým životem. Pohleďte však 
na Významné Světce, kteří udělili toto vrcholné poznání ženám! Svě-
tec Kapila předal Poznání své matce Dévahooti. Pán Šankara (Šiva) ho 
udělil Parváti. Nárada vysvětlil učení matce Pralhada a Pán Krišna ho 
předal ženám Brahmínů, které vykonávaly rituály (jadnja) poblíž mís-
ta Vrindavan. 

Udělovat toto poznání ženám mohou jedině velcí Guruové, kteří 
mají takový stav mysli, jenž všude vidí pouze Brahman, a pro které 
jsou si všichni, včetně žen a dětí rovni, a kteří vidí ve všech bytostech 
prostupovat Paramátman. Tyto instrukce mohou být předány ženám, 
které nemají žádné touhy po světských smyslových objektech, jejichž 
víra vzrostla, které mají velký zájem o dosažení Duchovního Poznání,  
a které jsou dychtivé po Oddanosti k Bohu. Touha po tomto Poznání by 
měla být značná. 

Můžete náležet k jakékoliv kastě, být mužem či ženou. Toto učení by 
mělo být uděleno těm, u nichž se projevila opravdová žízeň po Duchov-
ním Poznání. Je-li Spasitel nepravý, jak těžká bude situace toho, kdo 
jeho učení obdržel? Učení by nemělo být předáváno osobě, která ho 
není hodna.

Má-li učitel pochyby, zdali udělovat učení či nikoli, předávat by ho ne-
měl. Pochybnost je chyba. Chyba je s vámi a ne-chyba je také s vámi. 
Jedině tam, kde není žádná „objektivní věc“, je vše bezchybné. Protože 
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tu není žádná hmota, není tu ani tvar, a jelikož tu není tvar či forma, ne-
jsou zde dobré či špatné kvality, a protože zde nejsou žádné kvality, není 
tu možnost pro jakoukoliv chybu. Skutečnost nevlastní žádnou vadu či 
dokonce skvrnu. Nemá žádný vztah s pochybností typu „co by mělo či 
nemělo být uděláno“. Dokud u učitele nezmizí pochybnosti týkající se 
oprávněnosti dávat rady, neměl by je udělovat.

Otázka, zdali by měl realizovaný Světec učit ostatní či nikoliv, je 
hloupá. Pokud nejste zcela slepí vůči „Já“ a Skutečnosti, neměli byste 
klást takovouto otázku. Problémy hříšníků a nevědomců nejsou ni-
kdy dořešeny a nikdy ani nebudou. Ti, kdo nejsou opravdovými žáky, 
neuvedou poznání, které jim bylo uděleno, do praxe. Jakmile je zde 
Pochopení, účel tohoto Poznání je pryč, a Poznání samotné se vytratí. 

Je-li světský život zcela odhozen, proč se starat o to, zda je něco správ-
né či nikoli? Pro Osvobozeného neexistuje žádná povinnost jako tako-
vá, která by měla být ještě splněna. Otázka viny či neviny je vyloučena. 
Uddhava se zeptal: „Jestliže existuje mnoho různých cest k dosažení 
čtyř cílů – dharmy, majetku, naplnění tužeb a osvobození (dharma, 
artha, kama a mókša) – proč doporučuješ pouze jednu cestu?“ 

Na to Pán Krišna odvětil: „Dráha letu ptáka závisí na místě, na němž 
sedí. Podobně je Poznání jediným způsobem, jak přeseknout řetěz zro-
zení a smrtí.“ Existují čtyři kroky či způsoby získání moci. Jsou jimi: 
přátelský přístup, finanční uspokojení, fyzický trest a skoncování se 
všemi vztahy (sama, dama, danda a bheda). 

Pro ty, co nekráčejí po cestě Oddanosti, tu jsou různé druhy Jógy  
a rituálů. Jsou to aktivity, které jsou konány s lačností po dosažení svět-
ského postavení, moci, lepších životních podmínek, vyššího uznání, 
touze krok za krokem postupovat nahoru a překonat ostatní. Tyto čin-
nosti jsou plny ega a chtivosti a jsou spjaty s pýchou z dosažených cílů 
a touhou po dalších úspěších. Toto vše je zakořeněno ve falešném po-
citu ega. Dosažením veškerých těchto cílů klid nikdy nezakusíte, a ani 
jej nikdy plně nezískáte, protože ego neodhodí svou dychtivost, svou 
bezohlednou povahu. 

Plni hrdosti se snažíte úmorně dosáhnout iluzorních úspěchů, které 
nejsou popravdě skutečné. Toto je ta pravá podstata kořenu Iluze. Ten, 
kdo to pozná, je na nejvyšší úrovni, a nemá žádnou potřebu těchto vy-
myšlených úspěchů.
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 Moudrá bytost výše zmiňované čtyři cíle nepotřebuje. Na jiných ces-
tách duchovního hledání dochází k nespočtu různých chyb, a výsledek 
je tudíž zmařený. Jedině prostřednictvím Oddanosti ke Mně („Já“), 
jsou všechny čtyři životní cíle, Purušarthas, automaticky realizovány.

24. 10. 1935

ba

90. Brahman jako Skutečnost
yplním všechny tužby těm, kdo se ke mně zcela uchýlí. Čty-
ři cíle (dharma, majetek, touha a osvobození) jsou takové, že 
k jejich dosažení je zapotřebí nesmírného úsilí, a přesto nejsou 

dosažitelné. Dokonce ani stín Osvobození nemůže být spatřen. 
Osvobození je přesvědčení ve rčení: „Dostal jsem se za veškerou kar-

mu, nic nepotřebuji. Mám v sobě naprostý klid.“ Nicméně mí Oddaní, 
kteří mají pochopení, že jsou Brahman, dosahují všech čtyř cílů a mno-
ho Bohů přichází, aby jim mohlo sloužit. Spousta Bohů je v určitém 
smyslu nejvyšší ctností a dobrými vlastnostmi, které jsou v lidských 
bytostech spolu s duchovními silami vstřebány, a jsou sami ztělesně-
ním Bohů. Toto je dosaženo pouze těmi, kdo se Mi odevzdali. Odevzdá-
váte se tomu, co máte rádi. Někteří jsou otroky světského života, a jiní 
přicházejí ke Mně. „Já“ jsem splněním žádosti, Osvobozením, penězi, 
Vším pro ty, kteří se mi sami odevzdali. Ti, kdo nejsou mými Oddaný-
mi, jsou připoutáni k radostem a smyslovým objektům a podléhají zno-
vuzrození. Nicméně Mým Oddaným dávám Svobodu, i když se těší vě-
cem ve světě. Mému Oddanému dávám vše, co si přeje, a také ho osvo-
bozuji od spoutanosti. Drahý Uddhavo, všechny čtyři cíle tvého života 
nejsou oddělené. Já jsem pro tebe jimi všemi.“

Toto říkaje, zapomněl Krišna na svou totožnost Krišny a Uddha-
va zapomněl, že byl Uddhavou. Bylo to celkem jiné objetí (splynutí). 
Oba se stali Čajtanjou, Životní silou, a důvod či úkol v jejich mysli 
– učit (Krišna) a naučit se (Uddhava) – zmizel. Bůh a Oddaný se stali 
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Jedním. Pocit duality učitele a žáka odešel, a veškerý pocit povinností  
a vykonávání činů se vytratil. Pocit oddělenosti i neoddělenosti pomi-
nul. Pochopení odešlo díky udělení přesvědčení.

Je velkou iluzí cítit „Stal jsem se Brahman neboli Parabrahman.“ Kdy 
tu byla taková doba, kdy jste Parabrahman nebyli? A proč říkáte „Nyní 
setrvávám v Tomto stavu?“ Není to nějaký nový, vámi dosažený stav. 
Skutečnost je taková, že vy již Brahman jste. Můžete říkat „Díky tvému 
učení iluze odešla, ale jak setrvávat ve stavu Brahman?“ K tomu, abyste 
zůstali či pokračovali v Tomto stavu, není zapotřebí rozumově hloubat 
o přijetí nějakých důkazů. Vy jste už přirozeně To. K tomu – být zde 
nepřetržitě – není zapotřebí dělat nic. Neexistuje žádné stávání či ne-
stávání (se). „To“ značí být Takoví, jací jste. Není zde ani stávání, ani 
nestávání (se). Co se zde má stát? Jakým způsobem se (něčím) stanete? 

Neexistuje žádná Pravda, která by se přihodila. Kdybyste se Jí stali, 
pak by to nebylo pravdivé. Proto neplatí, že se musíte stát Brahman, už 
tomu tak je. 

Iluze nás přepadla až poté, kdy už tu s námi náš Stav „Já“ byl. To, co 
se „stalo“, byla jen iluze, a dokonce, i když se může stát cokoliv, nebo 
budete zakoušet, že jste se něčím stali, jde pouze o iluzi. Je-li zde určitá 
představa, že máte přímou „Realizaci Brahman“, je to klam zmatené 
mysli. Zmatení značí posílení iluze, která je již zde. Je to pouhé divadlo, 
oslava iluze. 

Každá tzv. „Realizace Brahman“ je iluzí. Brahman nezačalo existo-
vat, a ani neskončilo. Je vždy takové, jaké bylo, ve svém naprosto čis-
tém Bytí. Je Tím, co nelze odděleně zakusit, a nelze se Tomu vyhnout. 
„To“ je věčně v přítomnosti jako Skutečnost.

Zanechaje všeho dalšího úsilí, ten kdo se Mi odevzdá, bez jakékoliv 
touhy po čemkoliv, má to, co se nazývá Naprosté Odevzdání. Ten, 
kdo je ve své víře absolutní, má to, čemu se říká Nedělená Absolutní 
Oddanost. Pouze on je tím zcela věrným Oddaným. Udělil jsem mu 
Sjednocenost se Mnou. Naplním všechny jeho čtyři cíle – dharmu, 
majetek, touhu a osvobození. Osvobození není relativní svoboda, ale 
Naprostá Svoboda. 

On není konatelem, přestože může vykonávat své běžné povinnosti  
v sociální sféře. Činím ho při tomto konání bezžádostivým. 

Uděluji mu pochopení jedině zevnitř a obdaruji ho svým bohatstvím. 
Všechny čtyři druhy Osvobození mu leží u chodidel. Ten, kdo ví, že 
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je „Já“, zasel na svém pozemku „strom svobody“. Šťastný je ten, kdo 
pěstuje takovýto strom. Pán Krišna plní touhy svých Oddaných a obda-
rovává je Absolutnem. Pán Krišna říká: „Ten, kdo zanechá všeho úsilí 
a odevzdá se Mi, obdrží ode Mne vše, po čem touží, a „Já“ ho osvobo-
dím.“ Den, kdy přijmete útočiště u Guruovych chodidel, je dnem, kdy 
skončí vaše sestupy. Nestrpím sebemenší ublížení mému Oddanému. 
Tudíž se Mu zcela vydávám. Jsem ochráncem Mého Oddaného. Jeho 
utrpení je rovnocenné s Mým utrpením. Není ode Mě oddělen. 

Nechť Můj Oddaný pohlédne s blaženými myšlenkami na jakoukoliv 
osobu, a Já osvobodím i ji. Jak může můj Oddaný utrpět nějaký úpadek? 
Nedokážu snášet dokonce ani slova, že „Můj Oddaný trpěl“. 

Protože jsem jeho Ochráncem, vím, že nemá žádné touhy. Nikdy ne-
mine příležitost vidět Mě, protože jsem ve skutečnosti ve Svém Vlast-
ním Stavu. Ať je stav mého Oddaného jakýkoliv, osvobodím ho. Ti, kdo 
jsou Mi oddáni tím, že nechají stranou objekty radosti těla, řeči a mys-
li v hmotném světě, jsou Mnou řádně ochráněni, protože se o ně plně 
postarám. 

Co to znamená zanechat stranou tělo, řeč a mysl? Značí to, že Oddaný 
má jedinou touhu, i když se mu nic dobrého či radostného v jeho mysli 
nepřihodí. A jeho víra ve Všemohoucího není vyrušena, ani když vše, 
co se stane, je proti jeho přání. Jedině Jeho pokládám za toho, kdo se 
vzdal svého těla, řeči a mysli pro Mne. Taková je nejvyšší Absolutní 
Oddanost.

24. 10. 1935

ba
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91. Důležitost knihy Dasbódh

lovo Šrí značí bohatství a hojnost. Předchází všemu. Ti, kdo tou-
ží po znovudosažení své původní vznešenosti, obdrží požehnání 
bohyně Sarasvátí. Sarasvátí znamená intelekt, intelekt „Já“. Ten, 

kdo obdrží tuto „inteligenci“, je tím, kým je Sarasvátí potěšena. Nicmé-
ně aby tomu tak bylo, je zapotřebí Guru. Ten, kdo touží po požehnání 
Sarasvatí, by měl jít za Skutečným Guruem (Satguruem) a sloužit Mu. 
Jakmile obdržíte Guruovo požehnání, Sarasvátí tančí na špičce vašeho 
jazyka. Takové je požehnání Satgurua. Vše toto je modlitbou a chválou 
Ganapatimu a to samo o sobě je formou Ganapatiho, Jeho Skutečného 
Bytí. Je jak s počátkem, tak bez počátku. 

Poznání není pouhou informací. Je též rozvážností. Hovořit o tématu 
Seberealizace může jedině ten, komu je uděleno požehnání Satgurua. 
Pouze ti velmi šťastní jsou schopni obdržet tuto sílu díky milosti Gu-
rua. Tyto záležitosti mohou být vyučovány pravými žáky Gurua (Guru-
putrami). Jiní nemají moc ani sílu o nich hovořit, protože toto učení je 
hodno člověka lvího srdce. Proč je tomu tak? Protože ostatní přemýšlí 
způsobem, že jejich totožnost s tělem a tento světský život jsou zcela 
skutečné.

Syn Gurua se pojí s tělem a bere tělesný život za skutečný v rámci běž-
ných zvyklostí, ale duchovně řečeno, tělo i tělesný život jsou neskuteč-
né, což je prokázaný fakt. To je důvod, proč individualita (džíva), která 
žije bez požehnání Gurua, podléhá depresím a sklíčenosti. I při sebe-
menší ztrátě bude trpět. Nicméně syn Gurua už tělo a všechny jeho akti-
vity zpopelnil – včetně svého přirozeného fungování a konání. Neobává 
se, že utrpí ztrátu nebo získá nějaký prospěch. Spálil úplně vše, co spálit 
lze, ohněm Moudrosti, který obdržel od Gurua, a stal se svobodným  
a čirým. Proto síla a moc, kterou nabyl Syn Gurua, a síla dosažená běž-
ným člověkem, není stejná. Takto se skutečný Světec liší od darebáků, 
kteří podvádějí druhé. Není možné vzdát se čehokoliv bez výslovného 
nařízení Satgurua. Krysy nemají schopnost vykládat příběhy lvů, ani 
na to nemají kapacitu. Rčení „Já jsem Já“ je jako řev lva.

Existují tajemství, která jsou bezpečně uchována Satguruem. Je to  
u chodidel Gurua, kde se můžete dovědět, co to je Skutečné Poznání  
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a Oddanost. Právě od Satgurua se můžete naučit způsob, jak provádět 
Oddanost. Jedině milostí Gurua, učením, které uděluje, je možné po-
znat, co to je „Devět druhů uctívání“ a jak je praktikovat. Kniha Das-
bódh byla napsána za tímto jediným účelem – oddaní by měli realizovat 
Všemohoucího Boha. 

V rozhovoru mezi Gurem a žákem je zde dáno to nejzákladnější uče-
ní. Dasbódh nám nabízí poznání toho, co jsme, a jaká je naše skutečná 
přirozenost. Vysvětluje Stav Odpoutanosti a to, kdo je jediným Skuteč-
ným Bohem. Říká nám, co je to džíva neboli individualita, a co je Šiva 
neboli Bůh. Ukazuje nám cestu k Brahman a nakonec nás vede do naší 
vlastní Pravé Přirozenosti (Svarúpa). Kniha rovněž obsahuje návody, 
jak se z hlupáka stane moudrý, vysvětluje podstatu iluze a její vznik. Je 
tu objasněn původní počátek Máji a je vyloženo, že Mája (iluze) je naší 
představou. V této úžasné knize jsou všechny pochybnosti na cestě vy-
jasněny. Chcete-li opravdu vědět, co je učeno v této knize, je lepší, když 
si sami tento text prostudujete.

Slovo dášaka (kapitola) je název početnějších kapitol v knize. Dasbódh 
se skládá z 20 dášak a každá z nich obsahuje deset podkapitol, které se 
nazývají samasas (podkapitoly). Slovo dášaka ukazuje 10 smyslových 
orgánů a orgány činnosti. V jazyce marátí lze otočit slovo dášaka na 
dahashat, což znamená strach. Dhasti znamená strach neboli daha-asti, 
což značí velmi horký pocit, který je zakoušen kvůli světskému živo-
tu. Tento strach, tento horký pocit, by měl odejít; musíme ho odhodit. 
Nevědomost by měla odejít. Měli bychom ji odhodit. To se nazývá dá-
šaka. Předmluvě neboli úvodu se říká uppodhat, což znamená „vzbudit 
zájem, abychom poznali, co je předáváno“. Podněcuje záměr poznat.  
V Dasbódhu se říká, že dášaky jsou rozděleny do podkapitol (samas), 
aby vysvětlily Cestu ke Svobodě. 

V této knize je vyučována Seberealizace. Věci v ní popsané mohou 
být vyzkoušeny a ověřeny v našem životě. Říká se, že ten, kdo kvůli 
závisti a pokřivenému pohledu vyřkne, že tato kniha není pravdivá, je 
jako člověk, který říká, že nemá nos, ačkoli ho má. Ten, kdo povídá, 
že kniha obsahuje hloupá tvrzení, je jako člověk, který nazývá své 
předky hlupáky. Našimi předky jsou významné bytosti jako Brahma, 
Višnu, Mahéš, Guru Dattatréja, Pán Krišna, Šrí Ráma a všichni Světci, 
kteří se na tomto světě dosud objevili. Protože se narodili v minulosti, 
nazývají se předky. Ti, co se narodili v minulosti, se znovu-objevili 
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nyní. Není tomu tak, že přišli nějací noví Světci. Ti, co už existova-
li, nepřetržitě existují. Musíme nalézt tuto Původní Existenci, „původ 
všech věcí“. Musíme znovu spatřit „To“. Protože jsou z minulosti, 
jsou našimi předky.

Dasbódh obsahuje poznání vyřčené ve všech Gítách (významných 
duchovních knihách; Geeta nebo Gíta značí zpěv) jako Bhagavadgí-
ta, Hansagíta, Šivagíta a další. Jsou to slova Samotného Boha. Ten, 
kdo tvrdí, že obsah Dasbódhu je falešný, je již odsouzen k záhubě, 
je padlou bytostí. Bůh, který přebývá ve světě ve formě moudrosti, 
je Ganapati, Nejvyšší „Já“, Paramátman. Ten, kdo má tuto moudrost, 
se nazývá Bódha, což je Vědomí, které je Poznáním neboli Pochope-
ním. Ten, kdo realizuje, že on sám je „To“, skoncoval již jednou ranou  
s veškerou svázaností. Zároveň k němu přijdou všechny duchovní síly. 
Dasbódh je tak významná kniha, že je nazývána „Králem duchovních 
knih“ (Granta Rádža).

Ráno, 25. 10. 1935

ba

92. Co se stalo, je pryč
o, co se událo z nevědomosti, je pryč. Nyní od té doby, co je tu 
pochopení, byste z něj měli získávat přínos. Jakmile jste si vědo-
mi toho, co je správné, měli byste vyhledávat společenství Svět-

ce, sloužit Mu a postupně se naučit Moudrosti, kterou má. Měli byste 
od Světce vypozorovat Jeho smysl života a poznat Jeho Osvícení; zá-
roveň Ho těšit a rozpoznat Jeho způsob myšlení. Často se s Ním po-
tkávejte, klaďte Mu otázky a objasňujte své pochybnosti. Proto bys-
te měli snášet veškeré nutné problémy. Ve svém životě jednejte pod-
le uvážení, jako to dělá On, a pokud vůbec toužíte po společnosti, pak 
vyhledávejte společnost Světce a pracujte tak tvrdě, jako pracuje On. 
Ve společenství Světce jsou získány dvě důležité věci – popis „Já“  
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a sebe-odevzdání. Na základě popisu „Já“ se dovíte, jaká je přirozenost 
„Já“. Sebe-odevzdání znamená chovat se tak, jak se chová Světec, ho-
vořit tak, jak hovoří Světec a vést svůj život tak, jak to dělá Světec. Měli 
byste naslouchat slovům moudrosti a uvést do praxe to, co jste pocho-
pili. Měli byste poznat, jaké jsou Jeho strategie. Měli byste vypozorovat 
způsob, jakým učí, a pochopit Jeho přirozenost, což znamená, pochopit 
svou vlastní přirozenost. 

Měli byste se dovědět o Jeho vnitřním myšlení a Jeho logice. Naučte 
se Jeho promluvy a Jeho cíle, Jeho bystrost, Jeho způsob vyjadřování. 
Naučte se Jeho slova, jejich sladkost, laskavost a různé nuance slov, 
které vybírá. Měli byste se naučit, jak dobrosrdeční Světci jsou, a měli 
byste následovat jejich příklad. Měli byste se dovědět, jak Světec zužit-
kovává Svůj čas. Poznejte skutečné zřeknutí se. Naučte se, jak medito-
vat a zjistěte, jak je Světec k ničemu nepřipoután, a jak se nachází za 
tělesným vědomím.

Vnitřní „Já“ je „znalec“. Nikdo nedokáže poznat hranice Jeho mož-
ností. Dialog s vaším „Já“ by měl být nepřetržitý. To přináší nesmírnou 
Radost. Čím budete hloubavější, o to víc budete spokojeni. Všemohoucí 
Nejvyšší „Já“, Paramátman, vytváří celý svět, a přesto je neviditelné. 
Lze Ho poznat díky hlubokému přemýšlení a soucitnému postoji. Setká 
se s vámi prostřednictvím neustálé meditace. Něco získáte jedině tehdy, 
když jste o tom pevně přesvědčeni. Ten, kdo odstraní světské myšlenky, 
a přemýšlí pouze o „Já“ se silným odhodláním, dosáhne Tohoto stavu. 
Neustálým kontaktem s falešným nabýváte jen to falešné. Vidíte či cítíte 
pouze to, nad čím mysl pořád přemýšlí. Proto byste vždy měli myslet 
na Boha a hovořit pouze o Něm. Ten, kdo je pevně odhodlaný Ho reali-
zovat, je pravý Oddaný. Není-li zde toto odhodlání, pravým Oddaným 
nejste. Vrcholem veškerého uctívání je to, když se Bůh stane oddaným 
a oddaný se stane Bohem.

Lidský život je velmi cenný a vzácný, takže jej nepromarněte. Vy-
těžte z něj to nejlepší. Ti, kdo tak nečiní, jakoby svůj život zahazova-
li, páchali sebevraždu. Nepromarněte život v lidském těle, jelikož je 
velmi vzácný. Jakmile přijde smrt, nebudete schopni se již ani jednou 
nadechnout. Nemrhejte svým dechem. Bude vám užitečný. Neztrá-
cejte čas zbytečnými plytkými řečmi. Měli byste se oddat sami sobě, 
odevzdejte své „Já“ tímto způsobem. Přemýšlejte hluboce a trpělivě 
a chovejte se podle precizního uvážení. Ten, kdo řádně nepřemýšlí, 
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mrhá svým životem, a ničí sám sebe lehkomyslností. Mnozí se zkazi-
li skrze špatnou společnost. Padli. Lehkovážným hlupáctvím se snesl 
závan zkázy a tito lidé byli zničeni. Co lze říci o tom, kdo i přes to, že 
se narodil jako člověk, sám sobě neprospívá? Ten, kdo nezná důleži-
tost ničeho, jehož mysl se nezabývá Sebe-zkoumáním, a kdo nestuduje 
„Já“, je skutečně hloupou osobou. Je tím, kdo viní druhé a není důsled-
ný ve své řeči a myšlení. Nečeká ho žádná příznivá budoucnost. Měli 
byste svou mysl soustředit s veškerým úsilím a provádět duchovní 
sádhanu přinucením se, je-li nutno. Zeptejte se Světce, kde chybujete. 
Odhoďte všechny neřesti a rozvíjejte ctnosti.

Díky zkoušce opravdového života se učíte a stáváte se moudrými. 
Měli byste hovořit s důkladným uvážením. Není dobré říkat vše, co cí-
títe, bez obezřetného rozlišování. Strávíte-li celý svůj život povídáním 
o světských věcech, promrháte ho. Rozmyslete si dobře, jak chcete se 
svým životem naložit. Popravdě nikdo není ve své podstatě zlý. Veškeré 
nepřátelství je v důsledku „nedorozumění“. Všechny hádky nejsou nic 
než nedorozumění. Nejlepší je o nikom nemluvit. A pokud vůbec mlu-
víte, vyjasněte si své pochybnosti a nedorozumění. Jste obdarováni řečí, 
myslí a intelektem, takže ve svém projevu jednejte podle uvážení. Buďte 
velmi opatrní na to, co říkáte o ostatních. Váš jazyk je jako rýč! Neměli 
byste jím nikoho uhodit. Odstraňte všechny své předpojatosti a veškeré 
pokřivení vycházející z mysli. Jedině pak budete svobodní. Jaké úsilí 
vynaložíte, takový výsledek obdržíte. Ovoce úsilí je zaručené. Upasána 
je úsilí neboli neustálá praxe jakékoliv činnosti; mít stále v mysli určitý 
cíl. Výsledek je stejné podstaty jako úsilí. Měli byste poznat, jaké úsilí 
je správné vynaložit. Podle toho, jakým způsobem přemýšlíte o ostat-
ních, takový bude důsledek. Nikdy proto nemyslete zle o ostatních.

Znalost kombinací tónů v hudbě (rága) je podobná tomu, co je ve vaší 
mysli. Poznání tlukotu je vaším skutečným chováním. Dhrupad značí 
dojít k pravidelnému rytmu svého dechu (zpěvu), a to se rovná neustálé-
mu navracení se k vašemu původnímu záměru (intenci). Když je tohoto 
dosaženo, hledající se raduje z naplnění blaženého Klidu. Měli byste si 
uvědomit nehmotnost (oproštěnost od světa) svého „Já“. Uvědomte si to 
pomocí Sebe-pozorování.

 
Večer, 25. 10. 1935
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93. Parabrahman je nevnímatelné
arabrahman nelze vnímat pomocí smyslů, přesto existuje. „To“, 
co není vnímatelné, je Parabrahman. Skutečné je „To“, co existu-
je, avšak není viditelné. Řekne-li někdo, že „To“ není, pak i tato 

osoba, která to říká, není sama nic jiného, než Parabrahman. Pokud je 
zde forma, pak její tělo a tvar jsou poznatelné, a lze tuto formu poznat, 
vnímat a pochopit. Nicméně tvar neboli forma „Já“, jež je samotné „Já“, 
které je zcela beztvaré či bezforemné, je nevnímatelná. Své zkoumání 
zakončíte prohlášením, že „To“ je nepoznatelné, přesto je s vámi vždy 
zajedno. Tragédií je, že vy existenci „Toho“ nepřijímáte. Nepřipustíte 
ani skutečnost, že „To“ existuje výhradně jako vaše „Já“.

Pochopení, že „Já jsem Pochopení, Já jsem Šiva, Já jsem Šiva“ 
(Šivóham, Šivóham), je vnímatelné okem „Vnitřního vhledu pochope-
ní“, jenž je Šivou. Pochopení je vjem. Země je podporou pro vše živé. Je 
nazývána zemí neboli bhumi. Stejně jako jsou všechny věci objevující 
se našim smyslům na zemi, podobně vše, co je viditelné, je vnímáno na 
podkladě neviditelné existence Parabrahman. Je to díky „Tomu“, že vše 
začíná a končí. Nemůžeme se dostat nikam jinam mimo „To“. Nelze 
„To“ opustit. Vše končí, je zničeno, ale „To“, které nemůže nikdy skon-
čit, přetrvává, a co zůstává, je „To“. Za každé situace je stejné.

„To“, co je nepopsatelné, nepředstavitelné, a co nemůže být uchope-
no logikou a domněnkou, je „To“. „Ono“ existuje. Bude-li se někdo 
snažit říci, že „To je jako toto nebo tamto“, jeho tvrzení budou falešná.  
O „Tom“ není možné hovořit. Ať už o „Tom“ něco vyřknete, přesto 
„To“ těmito slovy neuchopíte. Takže ať už řeknete cokoliv, i kdyby to 
bylo plné moudrosti, „To“ popsat nelze. Proto byste k této záležitosti 
měli přistupovat velmi jemně, s odhodláním. Víru ve skutečnost těles-
né existence a domnělou skutečnost zdánlivé existence vesmíru musíte 
prohlásit za neplatnou. Jedině pak „To“ pochopíte.

O Brahman se říká, že je „všeprostupující“, ale jestliže je „vše“ nesku-
tečné, jak tím Brahman může prostupovat? To, co vidíme, není skuteč-
né, jak tím tedy může Brahman prostupovat? V hlubokém spánku není 
„nic“, co je vnímáno či prostupováno. Když jste bdělí a přítomní, to, co 
vidíte, je viděné, forma. Forma je to, co je spatřené. Říci, že je to viděné, 
znamená tvrdit, že je to poznané či vnímané. Jedině potom je řečeno 
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„zřím to“. Nicméně vše, co je viděno, je ve skutečnosti zřeno smyslo-
vými orgány, a ty jsou poznány prostřednictvím intelektu, stejně jako 
„Poznáním“. Nyní prosím dávejte dobrý pozor. Kdo vnímá „Poznání“? 
Stav „vědění“, „Poznání“, je sám o sobě vnímán, ale Toho, kdo to zří, 
popsat nelze. Tohoto pozorovatele nelze popsat, přesto je o „Něm“ zmi-
ňováno. Takže „zřít“ značí „znát“, „vnímat“, a to, co je takto vnímáno, 
je vnímáno či prostupováno samotným Brahman. Jedině to, co je takto 
prostoupené, je poznatelné či vnímatelné. Dokud je vše poznané ve vi-
ditelném stavu, je prostoupeno. Nicméně jakmile zdánlivé (viditelné) 
věci zmizí, co je tu k prostoupení? Má-li být pomocí Brahman něco 
prostoupeno, musí to být viděno či poznáno. „Vědění“ skončí a potom 
tu nezbývá nic k prostupování.

Součástí mléka je jak smetana, tak mléko. Jakmile se smetana oddě-
lí, jeví se našim smyslům jako odloučená. Je důležitou složkou mléka. 
Oddělíme-li ji, stane se separátní, jinak je součástí mléka. Prázdná ex-
panze a kvalita prostupování jsou falešnými pojmy. Ten, kdo zůstává 
poté, kdy představivost zmizí, je „Já“. Nenachází se uvnitř oblasti před-
stavivosti. Jakmile jsou zakoušeny koncepty, představivost, schopnost 
pohybovat se, pohyb, pochopení, vědomí atd., pak jedině tehdy si za-
čneme uvědomovat mužský a ženský princip (Puruša a Prakrti). V nich 
jsou obsaženy tři guny, pět elementů, stavy vědomí, různé okolnosti 
a nespočet vlastností hmoty. „To“, co si toto vše uvědomuje, se nazývá 
„Přirozenost existence“, „Hlavní cíl“, „Síla Za“, „Síla Poznání“, „Zá-
blesk Úplnosti či „Kosmické Bytí“ nebo „Záblesk nezměrnosti Brah-
man“, „Prvotní Bůh“ atd. Pochopení, které vyvstává z tohoto jména  
a formy, je prostou a tou nejpřirozenější zkušeností Bytí, které pociťuje 
prvotní Purušotama (ryzí nedualita), přesto je to druh přímého vnímání, 
jež nelze představivostí uchopit.

Nejryzejším, nejjednodušším duchovním úsilím, je naslouchání (šra-
vana). Poté následuje rozjímání, které je naslouchání nadřazené. Když 
tu není žádný „znalec“, buď jako bytí nebo jako kvalita pochopení, mysl 
je sjednocena se svým vyšším stavem. Kde končí stav úsilí či sádha-
na, tam je „Duchovní Poznání“ neboli Vidžňána. Váš život je naplněn, 
jakmile duchovní úsilí vyvrcholí v „Konečné Dosažení“. To, co je za 
kvalitami (gunami), je věčné, nehybné, ničím nevyrušené. Nemůže být 
zničeno. Je tou nikdy nekončící a nikdy se nevytrácející nejnepronik-
nutelnější pevností (plností). „Vy jste To“. Toto pochopení zaručuje, že 
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„To“ nikdy nekončí. Potom je problém iluze vyřešen, protože již není 
více viděna. Iluze je pryč. Vezměme si příklad. Svobodnému muži se 
zdá sen, ve kterém je ženatý a má děti. Ale jakmile se probudí, kde jsou? 
Kde je bude hledat? Kde se s ním setkají? Když je muž probuzen, sen 
je prokázán za falešný. Vnímání jiných věcí se dělo v důsledku nevě-
domosti, a tato nevědomost byla snem. Sen byl touto nevědomostí, a ta 
byla světským životem. Byla spatřena rozsáhlá obloha, rozlehlá země, 
kde žilo mnoho lidí, kteří se zdáli být šťastní. Mnoho rodin zde žilo 
radostně a mezi nimi se nacházela i moje rodina. Nicméně tato rodina, 
nepatrná tečka, zde z hlediska Duchovního Vědomí neboli Uvědomění 
nebyla. Celá tato scenérie byla představena nevědomostí. Princip rodiny 
není obecně vzato nikým pochopen ve své Skutečnosti. Ten, kdo zná 
Skutečnost, je zcela ojedinělý; jelikož „znalec“ je Paramátman. Znáte-li 
Skutečnost, jste probuzeni. Sen je pryč. Co to znamená? Co je probu-
zení? Značí to, že je tu nyní Poznání Skutečnosti. Probuzení je Poznání  
a Poznání značí, že jste probuzeni.

Zakoušení světského života je samo o sobě zakoušením nevědomos-
ti. Člověk si může užívat šťastný, luxusní život, je však ponořen v ne-
vědomosti. Na druhé straně může mít v životě samé problémy, těžce 
pracovat, ale to, co zakouší, je také nevědomost. Světský život může 
být jakýchkoliv kvalit. Je to pouhá nevědomost, které se jedinec těší. 
Nevědomost se projevila sama od sebe. Nevědomost je To, co je zjevné. 
Pak přichází změna. Objeví se Poznání a s ním přichází probuzení. Člo-
věk se probudí a řekne: „Ó, jaký světský život to byl. Nyní se toto vše 
ukázalo jako falešné.“ Jakmile se probudí, tak stále vidí, avšak vše je ne-
popsatelné, nevyslovitelné. Toto je nutné pociťovat na základě jemného 
a ostrého rozlišování (vivéka – rozlišování mezi skutečným a neskuteč-
ným). Zkušenost probuzení musí pochopit své vlastní rysy, svou vlastní 
přirozenost. Kniha Dasbódh byla sestavena na základě „Učení Já“. Ten, 
kdo medituje na Parabrahman, zná tuto Knihu života.

 
Ráno, 26. 10. 1935

ba
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94. Důležitost Milosti Gurua
oté, co se Uddhava od Krišny doslechl o vznešenosti cesty Uctí-
vání, byl velmi rozradostněn. Jeho oddělená totožnost Uddhavy 
(individuality) zmizela. Uddhava byl opravdu požehnaný. Svě-

tec Šuka, pravé „Moře Blaženého Klidu“, řekl králi Parikišitovi: „Máš 
štěstí, že můžeš získat toto Poznání nasloucháním. Samotné poslouchá-
ní je velké a opravdové štěstí. Nyní si uvědomuješ Všemocného Boha. 
Je velmi málo těch, kteří mají příležitost naslouchat tomuto učení.“ Jak-
mile se král Parikšit dověděl o své nevyhnutelné smrti, nalezl cestu  
k Naprosté Svobodě. Požehnaný ať je král Parikšit, který obdržel nej-
hodnotnější klenot, jímž je Svoboda.

V knize Vičáraságar je příběh krále, který se k tomuto vztahuje. Nic se 
nemůže vyrovnat Radosti Duchovního Života. Osmidílný projev (nebe, 
vítr, oheň, voda, země, kvality radžas, tamas a satva) je osm ministrů 
krále. Král by neměl jednat podle jejich nařízení. Oni mu dávají jen špat-
né rady. Ten, jehož sláva je neustále popisována Jogíny, a prach z jeho 
nohou, jenž je uctíván všemi Bohy, Sám přislíbil tuto Oddanost. Tento 
velký Bůh řekl, že není nic užitečnějšího, než Uctívání. To se nazývá 
Bhakti jóga. Cesta Bhakti jógy je Čirou Láskou. Jsou-li ve vaší mysli 
nějaké pochyby ohledně Čiré Lásky, nebude tato stezka pochopena. 

Když si Uddhava vyslechl tato slova, byl přemožen extází Lásky. Jeho 
dech se zpomalil, oči zůstaly na půl otevřené. Uddhava byl na pokra-
ji samotného zničení, ale pán Krišna na jeho extázi dohlížel. Uddhava 
řekl: „Můj život je naplněn. Získal jsem samotnou esenci veškerého du-
chovního bohatství.“ Začal přemýšlet nad tím, jak by mohl Pánu Kriš-
novi oplatit jeho Požehnání. 

Nemohu to Guruovi splatit tím, že mu dám majetek. Zvážím-li, že 
bych mu odevzdal své tělo, pak tělo je jen dočasné. Když se vzdáte po-
míjivého těla a na oplátku získáte Boha, pak jak to vůbec budete schopni 
splatit? Je-li Guruovi odevzdána individualita, tak individualita je jen 
konceptuální. Není skutečná, je falešná, a tudíž není možné oplatit Gu-
ruovi jeho Požehnání, dokonce ani vzdáním se těla, řeči, mysli, peněz či 
života samotného. 

Protože žák nebyl schopen odvděčit se prostřednictvím toho všeho, 
tiše se před Guruem poklonil.
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Uddhava si na svou hlavu položil kousky země z pod chodidel Pána 
Krišny a modlil se k Bohu různými způsoby, říkaje „Ty jsi ten nejvyšší 
ze všech moudrých lidí znalých Brahman. Jsi oporou světa, ochráncem 
světa a tím, kdo svět rozpouští. Byl jsem hozen do temné noci nevědo-
mosti, ale tvé učení podobné nektaru zničilo můj žal i tužby a zachránilo 
mne vytažením z bažin (nevědomosti). To by bez tvé síly nebylo možné. 
Jak mi nyní mohou touhy a ego činit problémy? Chlad nevědomosti byl 
rozehnán Ohněm Poznání. 

Jestliže se setká Pravý Mistr, Satguru, s žákem, žák zakusí, že veškeré 
jeho pozemské touhy se vytratily. Přesto, jakmile se vrátí domů, iluze ho 
opět mate. Iluze je zničena pouze v případě žáka, který pochopí učení 
Gurua. Jedině zbožní žáci znají tuto skutečnost. Tyto věci nikdy nebu-
dou poznány těmi, jejichž zrak je zaslepen iluzí, a kteří se pyšní svými 
úspěchy.

Důležitost společenství Světců je známa jen oddaným, kteří mají Lás-
ku k Bohu. Uddhava pravil: „Ó Pane, zachránil jsi nespočet oddaných 
prostřednictvím svého učení, které bylo, jak se zdá, určeno pro mne. 
Nicméně učení vyžaduje víru posluchače. Jedině pak může žák utrhnout 
příznivé plody učení.“ 

Proto by měl být žák bystrý. Čím větší má víru, tím hlubší poznání zís-
ká. Víra je jako dobrá lampa. Dvěma knoty této lampy jsou rozlišování 
(mezi podstatným a nepodstatným) a bezžádostivost. Díky těmto dvěma 
knotům je zažehnut plamen Poznání. Nicméně duch naděje (touha po 
světském štěstí) lampu uhasíná. Duch naděje by neměl být vpuštěn do 
vaší blízkosti. Jedině potom velké „Světlo Čajtanji“ ozáří celý vesmír. 
Nejlepší oddaný, Uddhava, se nyní stal „Zajedno s Vesmírem.“

 
Večer, 26. 10. 1935

ba
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95. Svoboda a Oddanost
eexistuje žádná další užitečná cesta ke Svobodě, než je přebý-
vání ve společenství Světců. Jakmile spatříte nějakou formu či 
objekt, objeví se vůči této formě jistý pocit. Stejně tak, pohléd-

nete-li na svou matku či otce, máte náležitou emoci, která odpovídá to-
muto vztahu. Nicméně spatříte-li Gurua (obdržíte Jeho daršan), srdce je 
zaplaveno pocitem úcty. Tímto způsobem je Svaté Společenství tím nej-
významnějším. Pokud jde o Svaté Společenství, být u Satgurua je nej-
víc očišťující. Iluze u Něho nemá žádné místo. Iluze v blízkosti Satgu-
rua nepřebývá. Většina lidí žije své životy marně. Kladou důraz na zby-
tečný světský prospěch, jen aby se stali nešťastnými a plnými obav. In-
dividualita hloupě přikládá důležitost objektivním věcem, které vůbec 
důležité nejsou, a je lapena iluzí. Ale jste-li v blízkosti Satgurua, tako-
váto zbytečná přitažlivost automaticky zmizí.

Uddhava řekl Pánu Krišnovi: „Udělil jsi radu k rozehnání temno-
ty takzvaného poznání ubohých nevědomých lidí. Knot lampy „Sku-
tečného Poznání“ je zažehnut s použitím ghí Rozlišování (vivéka) 
a Bezžádostivosti, zatímco neoblomná víra v smyslové radosti je jako 
můra, která se snaží uhasit lampu (uspokojením tužeb) svým vlétáním 
do plamene. Soustředí-li se oddaný na Tvou Božskou Přítomnost, touha 
je zničena. Jedině Satguru, který přetrvává jako Pochopení v srdci od-
daného, může dosáhnout Jednoty s Tvým Skutečným Bytím. Nyní jsem 
přesvědčen, že jsi mi udělil Naprostou Totožnost s Tebou. Protože Ty jsi 
nejniternějším přebývajícím ve všech, Tvá forma již vždy zcela přiro-
zeně přebývá ve mně, ale tato forma byla zastřena. Díky józe Oddanosti 
(Bhakti józe), jíž jsem následoval, jsi mnou plně potěšen. Udělil jsi mi 
Vnitřní Moudrost, abych Tě pochopil v Tvé Vlastní Formě. Nyní je to 
mé vlastní Původní Bytí. Přesvědčil jsi mne o této skutečnosti.

 Světci a Mudrci nazývají tento zázrak „Vrácením se Zpět“ neboli 
„Správným Návratem“. Během tohoto konání jsi zvětšil intenzitu mé 
Oddanosti k Tobě. Dal si mi Poznání, které již bylo mým vlastním Se-
be-Poznáním. Nyní už mne iluze a pochybnosti nikdy nebudou schop-
ny překrýt. Jsi tak velkorysý a zvláště laskavý ke Svým Oddaným, 
kteří se stali moudrými a oddali se zpěvu bhadžanů na Tvou Chválu. 
Zpěv bhadžanů neznamená jenom bušení činelů nebo hraní na hudební 
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nástroje. Lidé říkají, že ti, kdo opakovaně buší činely a hrají na hudební 
nástroje, jsou zbožní, nicméně tyto bhadžany, písně oddanosti, nejsou 
tohoto typu. Jsou velmi hluboké. Na cokoli světští lidé neustále meditu-
jí, to je jejich způsob uctívání, jejich oddanost. To, co přebývá v mysli, 
je objektem vašeho uctívání. Myslíte-li na světské objekty za účelem 
zakoušení radosti vyvozené z těchto objektů, je to způsob uctívání. Kon-
centrace na tento objekt je vaší meditací.

 Je-li zde posedlost jakýmkoliv smyslovým objektem, tato posedlost je 
neustálou kontemplací. Naslouchání, kontemplace, meditace, posedlost 
a útěcha pociťovaná ze získání objektů není spokojeností „Já“ neboli 
skutečnou „Vnitřní Spokojeností“. Naopak, touha po dalších smyslo-
vých potěšeních jen roste, a hlad po požitku není uspokojen. Touha plo-
dí touhu, a dokud je tomu tak, „Já“ nenabude Sebe-uspokojení neboli 
Spokojenost.

Proto je Pravým Uctíváním meditace a kontemplace, neboli jinými 
slovy řečeno, neustálé zaujetí Sebe-Spokojeností, která je nazývána 
vnitřní hnací silou. Je to sklíčenost či pocit nicoty, který bloumá nitrem 
oddaného, jakmile cítí, že je bez této Sebe-Spokojenosti. Z tohoto stavu 
prahnutí není cesty zpět. Takto je nazýván ten, kdo touží po prožitku 
Vnitřní Skutečnosti. Jakmile je zde toto nutkání, je tu zaručenost Spo-
kojenosti „Já“ se Sebou Samým. Této Spokojenosti se říká Vnitřní Klid. 
Jakmile je dosaženo stavu Vnitřního Klidu, netrpíte již dále žádostmi po 
objektivních věcech. Nevyvstávají-li již žádné žádosti, tužby jsou zcela 
utišeny. Toto je pravá přirozenost Vnitřního Uctívání a to je způsob, 
jakým to funguje. Ti, kdo sejdou z cesty tohoto nezbytného uctívání,  
a oddávají se získávání radostí z objektivních věcí, prostě mrhají svým 
lidským životem.

Uddhava říká: „Ó Pane, ti kdo blábolí o zbytečnostech bez Uctívání 
Tebe, jsou pouhými dvounohými zvířaty v lidské formě. Nejenže jsou 
obyčejnými zvířaty, jsou to oslové první třídy. Jedině čas naplněný uctí-
váním Pána Hariho je řádně vyplněn. Veškerý další čas je spolykán ilu-
zí, který iluze v zápětí využije k udělení nového zrození. 

Pouze čas strávený v případě Sebe-dosažení je skutečně hodnotný. 
Veškerý další čas je promrhaný. Taktéž všechna snaha, která byla vyna-
ložena k tomu, aby bylo ochráněno tělo, je marná. Nicméně to, co bylo 
učiněno v Oddanosti k Bohu Harimu, je skutečnou hodnotou. Lidský 
život je velmi cenný. Je-li využit k dobrým skutkům a Oddanosti, pak je 
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užitečný. Ti, kdo znají znaky Božího Požehnání, jsou vskutku těmi po-
žehnanými v mysli, řeči a těle. Tímto způsobem byla ode mě odseknuta 
spoutanost světského života.

Dříve zde byla přitažlivost k ženě a dětem, což pouze zvětšovalo za-
plétání se do světa. Také jsem se domníval, že jsem se narodil v určité 
rodině, byl jí vychováván a myslel si, že členové této rodiny náleží mně. 
Nicméně jakmile se má mysl ukotvila v meditaci na Tvé Bytí, uvědomil 
jsem si, že všechny tyto věci jsou iluzorní. Tato přitažlivost je činí být 
zdánlivě skutečnými, ale není zde nikdo další, kdo může dokázat sku-
tečnou přirozenost tohoto jevu. Ty jsi Silou, která rozšiřuje tento ves-
mír a Ty jsi Silou Poznání, která vtahuje toto vše do Sebe Sama. Ty jsi 
odstranil plášť přitažlivosti z mé mysli. Měl jsem již od dětství lásku  
k Tobě. Nyní budu odsekávat spoutanost všech dalších lidí pomocí 
„Meče Poznání“, který jsi mi udělil. 

Naplnil jsem svůj život, ale dosud je tu nepatrné přání. Prosím, vyplň 
mi ho laskavě. Jedině Ty dokážeš učinit možným to, co je nemožné. 
Jsi také Velkou Májou, která sjednocuje vše živé a smrt (Bezforem-
né Vědomí a hmotu). Kontroluješ tuto Máju, která oklamala dokonce 
i Pána Šankaru (Šivu) a další. Ty jsi zničil tři faktory – znalce, poznávání  
a poznané. Oddělenost „já“ a „ty“, pocit oddělenosti Boha a oddaného je 
pryč. Zůstal jsem pln blaženosti díky Sebe-Poznání, ale použitím slov se 
to opět stane částí iluze. Nyní jsou všechny čtyři druhy řeči a čtyři Védy 
němé. Vše je prázdnota, příčina a následek zmizely.

Nyní s láskou, jakou chová matka ke svému dítěti, můžeš prosím uči-
nit to, za co se modlím? Toto je mé poslední přání. Trpěl jsem tak vel-
kou iluzí. Osvobození neboli stav Džívanmukta není tak šťastný stav, 
třebaže to takto můžeš říkat. Proto, uděl mi Oddanost k Tobě. Nechci 
Osvobození, které je suché a bez chuti. Osvobození je možné díky po-
žehnání Satgurua a mít Pochopení Skutečnosti je nezbytné. 

Prosím však, uděl mi Oddanost k Tobě. Dej mi oddanost k Tobě, jež 
je nadřazena Osvobození Sajúdža. V minulosti jsi mnohým udělil pou-
ze Osvobození, ale nedal jsi jim Oddanost k Tobě. Ve skutečnosti jsi je 
obelhal tím, že jsi jim udělil pouze Osvobození. Prosím, se mnou tento 
podvod neudělej. 

Můžeš prosím požehnat svou Oddaností ty, kteří dosáhli Skutečného 
Poznání? Ti, kdo zanedbávají Oddanost ke Guruovi a prohlašují, že do-
sáhli Osvobození, jsou oklamáni. Prosím, uděl nám Oddanost ke Guru-
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ovi. Neříkej mi, že Oddanost ke Guruovi není potřebná. Ty dokážeš uči-
nit možným to, co je nemožné a učinit nemožným to, co je možné. Udě-
lil jsi Osvobození dokonce i zvířatům v lese, které jedly pouze listy, udě-
lil jsi Osvobození také pasačkám krav (gópí), které se staly natolik po-
svátnými, že je uctívá i sám stvořitel Brahma. 

Opice ani ostatní zvířata nevěděly, že jsi Paramátman. Nevyzpytatelná 
je velikost Tvé Oddanosti. Ten, kdo se s Tebou stal zajedno, uchovává 
všechnu Tvou Slávu. Oddanost v sobě obsahuje Osvobození. Díky Od-
danosti se stává Osvobození posvěcené. I když získám Osvobození, ne-
toužím po ničem jiném, než být Tvým Oddaným.

 Neměl bych trpět pýchou z dosažení jakéhokoliv stavu. Jakmile je do-
saženo Osvobození, Oddanost nepřetrvává, a proto znovu opakuji, že 
toto je pýcha Poznání. 

Prosím, můžeš mi udělit Oddanost k Tobě? Možná se mne zeptáš: 
„Proč žádáš Oddanost, jestliže jsem ti dal Osvobození, které je dosaži-
telné pouze po milionech zrození?“ 

Odpovím, že být nedbalým vůči Oddanosti ke Guruovi, je pro 
mne největší překážkou. Proto, prosím, uděl mi Oddanost, jež je za 
Osvobozením.“

Takto promlouvaje, držel Uddhava Krišnova chodila s naprostou 
úctou. Neodešel by. Pak ho Bůh požehnal. Jakmile bylo dosaženo stavu 
Naprostého Brahman, Oddanost spolu se svou vlastní dualitou nebyla 
dále zapotřebí.

 
Večer, 27. 10. 1935

ba
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96. Oddanost po Osvobození – 
požehaný je Uddhava

ddhava řekl: „Ó Pane, Pane Krišno, žádám tě, abys udržo-
val můj stav Svobody nepřetržitě, a přesto mi udělil Oddanost  
k Tobě bez jakéhokoliv sobeckého cíle. Neměl by zde být žád-

ný sobecký cíl či podnět, nicméně Oddanost musí pokračovat. Můžeš 
říci: „Udělil jsem ti Věčnou Svobodu, Naprosté Osvobození, tak proč si 
stále přeješ pokračovat v Oddanosti?“ Na to odpovídám, že jsem již byl 
Svobodný. Není pravdou říkat, že Ty jsi mi jej dal. Udělil jsi mi to, co 
už bylo se mnou. Proto, neprohlašuj, že jsi „dárcem“. Dáš-li mi Odda-
nost k Tobě, jež je nadřazená stavu Osvobození, pak Tě budu nazývat 
skutečně velkorysým Bohem. Žádám tě o Oddanost k Tobě, ale zdá se, 
že ty se o to nezajímáš. Nejsi z toho moc šťastný. Pokud jde o to, tvá 
lakomost je zřejmá. 

Kdybych po Osvobození jakožto Džívanmukta zanedbával Oddanost 
ke Guruovi, pak toto Tvé Osvobození nechci! Svoboda je iluze. Odkud 
jsi přinesl tuto Svobodu, když zde není žádná omezenost? Nechci žád-
ný druh Osvobození, ani věčný ani beztělesný. Obelhal jsi ty, kterým 
jsi ho dal. Nyní, prosím, uděl mi Oddanost ke Guruovi.“ Toto říkaje, 
držel se Uddhava uctivě chodidel Pána Krišny a zcela moudře žádal 
Oddanost ke Guruovi po Osvobození. Toto přivodilo Pánu Krišnovi ne-
smírnou radost. Řekl: „Můj Uddhavo, naučil ses správné věci. Žádáš 
správně. Jsi vskutku požehnaný.“ Pán Krišna poté udělil Uddhavovi 
Oddanost ke Guruovi. Oddanost za Osvobozením je esencí Pána Kriš-
ny. Učení Satgurua je založeno na zásadě, že Guru a Jeho oddaný jsou 
nerozdělitelní.

Oddanost po Osvobození je správný dar pro žáka, jenž je toho hoden. 
Oddaní, kteří přišli dříve, chtěli Osvobození, které jim bylo dáno, ale 
Uddhava je všechny předčil. Uddhava si přál nemožný stav a Pán Kriš-
na mu ho udělil a poté řekl: „Oddanost po Osvobození je má vlastní síla 
se inkarnovat.“ Stanete-li se línými díky tvrzení, že jste Osvobození, 
je to nesprávné. Naproti tomu stav Oddanosti, kde žák cítí, že všechny 
věci ve světě nejsou ničím jiným, než jeho Guruem, je vyšší. To je Brah-
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man bez jakýchkoliv rozdílností, což je to samé jako Satguru. Oddanost 
po Osvobození je sama o sobě pravým postavením Satgurua. „Stát se 
něčím“ je úpadek. To je funkce individuality, džívy. Pocit „Já“ je již 
zde. Ale v tomto stavu tu „Já“ není. Komu uděluješ Osvobození? Je-li 
zde jeden vlastníkem a druhý sluhou, pak jeden z nich může obdržet 
Osvobození. Oddanost po Osvobození značí, že vše není nic jiného, než 
jedna jediná jednota. Tato Oddanost je Mou Silou inkarnování. Já Sám 
jsem přijal zrození a dělám věci, abych dal lidem štěstí. Toto Bytí, které 
jedná tímto způsobem, se nazývá Avatár neboli Inkarnace Boha. Nazý-
vá se Mou Inkarnací, ale je nezávislé. Není inkarnací někoho. Všechny 
věci, včetně těla, jsou pouze Brahman, Jediným Všemocným Bohem. 
Je třeba to jen nazývat Bohem s kvalitami, neboli s formou (saguna), 
ale není zde žádný prostor cokoliv říkat. On není inkarnací někoho jiné-
ho. Inkarnace Boha je pouze Bohem. S tímto pochopením, že vaše „Já“ 
je Brahman, byste měli setrvávat přirozeně takoví, jací jste. Nicméně  
v tomto případě to není ani existence ani neexistence. Není zde žád-
ný „další“. Dualita poznávání a znalce, stejně jako zářivost formy, jsou 
všechno jen Jedním.

ba

97. Oddanost a požehnání Satgurua
ddhava vykonal významný čin a vysloužil si „uznání“. Žá-
dal Oddanost po Osvobození. Prosil o něco, co nelze být dáno  
a Pán Krišna mu to udělil. Mnoho Světců se velmi těžce snažilo 

dosáhnout různých stavů – od Poznání Brahman až po Stav Osvoboze-
ní. Označování těchto stavů za jediné žádoucí stavy v životě bylo znám-
kou toho, že byli na tyto stavy pyšní. Pýcha, ke které byli připoutáni, se 
nerozpustila, a proto tito Světci, spolu se svou osobní hrdostí, zůstali od 
Brahman odděleni.

Můžete si všimnout jejich dlouhých vlasů a hladkých vousů a pova-
žovat je za velké askety, to však není správné. Proto takto neuvažujte.  
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Poznání Brahman (Brahmavidja) není staré ani nové. Brahmavidja 
pro ně nebylo odlišné od toho, jaké je dnes. Poznání značí vědět a Jóga 
znamená jednotu neboli spojit se. To, s čím souhlasíte, relativně lehce 
získáte.

Ten, kdo pochopil klíč, snadno ví, co je to Brahman. Ten, kdo je moud-
rý, správně rozpozná Boha. Světci, kteří podstupovali jisté praktiky jako 
např. cviky a polohy různých forem jógy (jogíni), a ti, co vystavovali 
na odiv svá odříkání jako např. slib mlčenlivosti (munis), byli mentálně 
připoutáni ke svým tělům. Dávali hodnotu tělu, které je pouhým nástro-
jem. „Já“ a tělo jsou oddělené, ale oni se od „Já“ odklonili, protože se 
stali pyšnými na svá těla. A stalo se to, že Krišna, zcela uctivě, požehnal 
tyto světce, ale požádal je, aby odešli do lesa, postavili si tu chýše a zde 
žili. Takto si Sám užíval Svou Osamělost. Krišna poznal, že tito světci 
se zabývali různými přísnými asketickými praktikami – např. žili pou-
ze ze vzduchu. Krišna jim řekl, aby byli oddanými Paramátman, jímž 
byl On sám. Řekl jim, že pouze On a Pán Mahádéva (Šiva) jsou Znalci 
Pravdy a nikdo další nedosáhl Úplného Poznání.

Ten, kdo dosáhl této Oddanosti po Osvobození, je přední inkarna-
cí Boha. Krišna říká: „Toto je Má Síla Inkarnace,“ a je to díky této 
Síle, této Moci, tomuto Principu, že vše dělám, a přesto zůstávám ne- 
konatelem. Těším se veškerému pohodlí či radostem, navzdory tomu 
však zůstávám nedotčen, ne-zakoušejícím. Jsem Tvůrcem, Udržovate-
lem, Ničitelem tohoto světa, a přesto zůstávám nevtažen do jakékoliv  
z těchto činností. Ten, kdo nemá žádné pochopení této Božské Jógy, 
pouze promrhal své úsilí a zbytečně trpěl.“ Pán Krišna říká: „Tato Jóga 
není dostupná v žádných knihách či Védách a jedině Já sám a Pán Ma-
hádéva ji známe. Přechovávám tuto „Jógu Neomezené Kontinuity“. 
Nikdy není přerušena, nikdy zastavena a tudíž se nazývám Jogendra 
neboli Král Jogínů.“

Tato Jóga „Oddanosti po Osvobození“ byla tajemstvím a byla skrytá. 
„Já jsem ji však dnes odhalil. Toto je věčné požehnání Satgurua. Jsem 
tím stejným pasáčkem krav a jsem dnes také Jogendrou. „Bodh Avatar“ 
znamená, že jsem odhalil toto „Tajemství Poznání Božské Jógy“. Ti, kdo 
kladou důraz jen na rituální stránku uctívání a pouze vykonávají obřady, 
nedospějí k dosažení Duchovního poznání (Vidžňána). Brahmavidja, 
Poznání Brahman, je tím nejposvátnějším, dokonalým, nezničitelným, 
Nejvyšším Poznáním, které nikdy nekončí. Nejen že je nezničitelné,  

Oddanost_inside_last.indd   96 24.6.2014   8:53:56



97

nikdy není zmenšeno. Je vždy úplným, bezchybným, nehybným, věčně 
existujícím, oslnivým, zářným Životem. Nepotřebuje být vyživován. Je 
naprostým štěstím. Je nejdražším příbuzným, nejvyšším „Já“, jež hledí 
s rovností na všechny bytosti ve viditelných i jemných světech a samo  
k nim získává přízeň. V „Tom“ neexistuje žádné méně či více důvěrnos-
ti pro nikoho. To znamená, že je stejné pro všechny. V „Tom“ není pro 
nikoho nic takového jako více či méně. Být neustále ve stavu rovnováhy 
je jeho pravou podstatou, jeho vlastní kvalitou. Je nebližším příbuzným 
všech bytostí.

Pro toho, kdo je pyšný na své rituály, je nemožné meditovat na „Úpl-
nost Brahman“, „Jeho Skutečnost“, a rovněž tak obdržet letmý pohled 
„Toho“ či získat „To“. Osoba, která provádí rituály, uchovává ve své 
mysli koncept. Drží se zkresleného konceptu týkajícího se určité po-
doby Boha s konkrétními kvalitami a podle tohoto konceptu získává 
ovoce svých činů. Forma či podoba, která je uctívána, je zformována  
v jemném světě. Forma značí to, co je viděno. Ve viděném je nejdůleži-
tějším objektem kosmos neboli univerzální prostor. A v tomto prostoru 
má individualita tělo, které si vytoužila, aby mohla mít požitky, po kte-
rých prahne. To vše vnímá na základě své silné touhy. 

Má zakořeněný koncept, že si užívá vše z tohoto světa a podle toho 
nabývá ovoce své praxe. Nicméně tato forma, tyto kvality, které jsou 
produktem představivosti, jsou odsouzeny ke zmizení, takže znepoko-
jení o zisk a ztrátu narůstá. A pak znova – představivost, koncepty, sil-
ná touha, kterou jedinec nazývá odhodláním – tato opakování neustále 
pokračují kvůli individualitě, která je připoutána k činnostem (karma). 
Individualita se nevzdá připoutanosti k vášni nabízející pouze prchavá 
potěšení. Jestliže bude meditovat na Skutečnost a vzdá se snahy o na-
plnění tužeb, snadno získá přínos „Úplného Života“. Nicméně žádná 
individualita není obvykle připravena vzdát se připoutanosti k tužbám. 
Jestliže se nevzdáte své touhy a zvyků, pýcha z činností taktéž nemůže 
být odhozena. A protože pýcha z činností neodpadne, nezmizí ani zou-
falé utrpení tohoto krátkého života.

Úplné naplnění života je jinak zcela odlišné, a stejně tak jedno-
duché. Odhodíte-li tužby a zvyky, stanete se vlastníkem úplného  
a spokojeného života. Potom snadno nabudete zkušenost, že hra Vě-
domí nebo její nedostatek se odehrává na podkladě vašeho vlastního 
Bytí. Všechny druhy pýchy mohou být zanechány, ale odhodit pýchu  
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z poznání je velmi obtížné. Tato duchovní věda byla dobře ukryta. Nyní 
bude zcela jistě rozšířena, protože stejní světci a hledající přišli znovu 
díky tomu, že přijali zrození. A jak budou přicházet, budou nabývat toto 
Poznání. Nelze jej dosáhnout pomocí množství obětí (jadnja). Všich-
ni světci vysvětlili, co toto Poznání je, oni sami však zůstali Poznání 
zbaveni. Jedině Pán Krišna statečně prohlašoval, že je Bohem. On do-
opravdy žil jako Bůh. Světci neměli kapacitu, aby byli takto odvážní. 
Pouze Pán Krišna měl Skutečné Poznání bez jakýchkoliv pochybností. 
Šiva je tím druhým, kdo má toto Poznání. Pán Krišna řekl Uddhavovi, 
že poznání ostatních není srovnatelné s Jeho Poznáním. Uddhava byl  
o tom přesvědčen, a proto získal „Úplné Štěstí“. 

Pán Krišna udělil Uddhavovi status Inkarnace. Kvůli této Slávě všich-
ni tvrdí, že On je Inkarnace. Toto je typ ozdoby. Pán Krišna udělil 
Uddhavovi Poznání, které není známo žádnému člověku studujícímu 
duchovno, a dokonce ani tomu, kdo napsal Védy. Uddhava požádal  
a získal „Úplnou Sílu“ Pána Krišny a rychle odbyl Sílu přijetí Úmyslné 
Inkarnace.

Předal jsem toto Poznání Brahman, které bylo doposud utajováno, 
vám. Ten, kdo jej rozšíří, bude „oživovatelem“ Véd. Oddanost ke Gu-
ruovi je jediným posilujícím lékem pro udělování tohoto Poznání. Víra 
v Satgurua by měla být velmi hluboká. Toto Poznání bude prospěšné 
pouze tomu, kdo má naprostou víru a důvěru v Satgurua. Dokonce  
i hrouda hlíny bude přeměněna na zlato, bude-li ji držet Syn Gurua. Ten, 
kdo nebude sloužit Guruovi jsa pyšný na své tělo a poznání, nezíská  
žádný prospěch. 

Dnes, v tento mimořádný den Divali, jsem vám předal tuto Sílu Přijetí 
Inkarnace, jíž je Oddanost ke Guruovi. Ten, kdo bude pečovat o toto 
Poznání, bude znám jako Inkarnace ve světě. Nejen to, bude dokon-
ce oslavován jako Pán Krišna, Paramátman a lidé toho budou svědky. 
Tudíž všichni z vás by měli zanechat svůj pocit ega, a mít Oddanost 
ke Guruovi s jednobodovou pozorností. Ten, kdo zůstane věrný Mému 
učení, je zasvěcen Mnou, Mou Silou Oddanosti ke Guruovi, stejně tak 
jako Mne Samotnému, Mé Síle Inkarnace. Nechť je toto díky Milosti 
Satgurua Bhausaheba a pomocí Mého Požehnání ve vás plně zúrodně-
no. Vítězství toho, kdo chápe podstatu Oddanosti a přebývá v tom, co 
Guru nařizuje, bude všemi opěvováno.

Večer, 28. 10. 1935

Oddanost_inside_last.indd   98 24.6.2014   8:53:57



99

98. Přirozenost Avatára
aká je Síla vložená do Avatára? Avatár značí „sestoupení dolů“ ne-
boli Inkarnaci Boha na zem. Kdo je nazýván Inkarnací Boha? Jedi-
ně Bůh, který již existuje, přijme Inkarnaci. Kdo jiný to může udě-

lat? Ten, kdo plně realizoval Brahman, prochází svým životem v ne-
specifikovaném transcendentálním stavu, třebaže žije ve fyzickém těle. 
Proč bychom ho neměli nazvat Inkarnací? On je bezpochyby Inkarnací. 
Říkat: „Já nejsem Já“ je nevědomost. I když to nemusíte říkat, On však 
je to, co je. Ten, kdo chápe svou vlastní věčnou přirozenost, aniž by pro 
spočívání v tomto stavu cokoliv dělal, je „Samo-zřejmé Brahman“. Ať 
už se jedná o konzumování, pití, či těšení se objektům, vše je Brahman. 
Tato rozhodná jistota je Silou Inkarnace. 

Inkarnace neboli „sestupující“ Bůh je představa pojatá myslí. Vše toto 
je záležitost emocionálního konceptu. Dokud je zde pocit, že je cosi  
v nepořádku, nebo když mysl obtěžují nějaké pochybnosti, je tu koncept, 
že je zde pořád něco chybného. Ten, jehož mysl není vůbec vyrušena, 
bez ohledu na to, co se může přihodit, je Tím, kdo je osvobozen dokonce 
i od jemného těla. Ten, kdo se necítí otřesen, i když ho postihne nějaká 
pohroma, je vskutku Brahman. On realizoval Brahman.

Dokud je zde konatel, bude zajisté něco vykonávat. Není-li zde žádný 
konatel, kdo bude jednat? Vše, co je uděláno, byste měli prozkoumat 
položením si následujících otázek: Kdy to bylo uděláno? Kdy se to sta-
lo? Jak to začalo existovat ještě před tím, než to bylo poznáno a odkud 
to přišlo? Co bylo „Já“ v tom místě, kde došlo k činu? Jaké zde bylo mé 
jméno? Jaká byla má forma? Byli jste vy uvnitř toho, anebo se to přiho-
dilo ve vás? Když konatel jedná, měli byste znát jeho tvar, formu atd.  
v té fázi, kde pocit jednání, či karmy vyvstává. 

Konatel neexistuje. Jak může být to, co je bezforemné a bez kvalit, 
vůbec kdy dotčeno činnostmi? On je za radostí a smutkem. Nezajímá se, 
zdali jsou určité prostředky nutné, či není zapotřebí žádných prostředků. 
Můžete Jím být kdykoliv. On je vždy Králem. Měli byste se stát Šivou  
a následně být oddanými Šivy. Žít jako Šiva značí vést „Život Oddanosti 
po dosažení Osvobození“. Žít jako Bůh se nazývá Inkarnací Boha.

Oddanost značí Jednotu. Jméno oddaného může být jakékoliv. To, co 
je důležité, je, že se stal posvátným „Já“ a je Bohem, ať je jeho jméno 
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libovolné. Je mnoho těch, kteří žijí v konceptuálním stavu, domnívajíce 
se, že jsou „Já“. Ve skutečnosti by zde však neměly být vůbec žádné 
koncepty. Dosáhnout Brahman a žít v tomto stavu – to jsou také chyb-
ná tvrzení. Není zde nic takového jako stávání se Brahman. Vy již jste 
Brahman. Otázka stávání se nebo nestávání je vyloučena. 

Neměli byste činit jakékoliv prohlášení. Být jako To, aniž by to bylo 
řečeno, skutečně žít a chovat se jako To, se nazývá „Oddanost za 
Osvobozením“. Jakmile zmizí zdánlivý jev hada místo provazu, pak 
se vytratí i myšlenka hada a klamného jevu. Samotné zlato se nemůže 
stát zlatem. Šambhu (Šiva) je takový, jaký byl. Nestal se. On je Šam-
bhu (Šiva), ať už dělá cokoliv. Během jedení, spaní, chození, je pouze 
Šivou, nic víc, nic míň. Říkat, že Sádhu (putující osvobozený asketa) 
by měl následovat zákony dané země, je řečí nevědomých lidí. Pro 
Sádhua neexistuje žádné pravidlo či zákon. Důležité je pouze to, jak 
vnímá sám sebe. Jak se jeví ostatním, je bezpředmětné. On je takový, 
jaký je. Odstranil všechny své svršky, psychologicky se rovněž zbavil 
obalu, kterým je jeho tělo. Vnější svršky, stejně jako vnitřní svršky 
konceptuální totožnosti, veškerý oděv, všechny vrstvy jsou jím od-
straněny. Otázka, jak by se měl v životě chovat, je vyloučena. On je 
Brahman, On je Šambhu (Šiva), On je Višnu, „On je Vše.“

Bůh nemá žádnou normu, pravidlo, hřích či ctnost, jež jsou vytvářeny 
lidskými bytostmi. Král si stanoví svůj vlastní zákon a jím se řídí. Brah-
man není ani nehybné ani pohyblivé. Sádhu je Brahman a Brahman se 
neliší od Sádhua. Jak může mít „To“ nějaký stav, pohyb či svázanost? 
Jestliže jste prodali svého vola, jak ho můžete znovu zapřáhnout? Co 
je prodáno, je prodáno. Jak se to může vrátit zpět? Podobně, jakmile je 
ego pryč, Ten, kdo zůstává, je výhradně Bůh. Je mimo všechna pravidla. 
Jaká pravidla Mu náleží? Nemá na práci žádné povinnosti. 

Lidé mohou říkat cokoliv, Sádhuové tím nikdy nejsou zneklidněni. Co 
jsou lidé? Lidské bytosti se nazývají lidmi, ale Sádhu není člověk. On 
je Bůh! Ten, kdo je Bůh, se chová jako Bůh, a ať se nachází kdekoliv, 
je vždy ve Své Vlastní Velkoleposti. Ten, kdo je Bůh, je ve Své Vlastní 
Moci. Slovo Samartha označuje „Toho, kdo zná Svou Vlastní Hodnotu“ 
v nejvyšším smyslu. Každý se chová podle vlastního pochopení svého 
„Já“. Sádhu si správně uvědomuje svou hodnotu, význam vlastního ži-
vota. Ví, že je zvláštní povahy, je skutečně „To“ a bude takovým vždy. 
Nikdy se nezmění, dokonce ani na konci světa. Stal se „Tím“, co je 
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trvalé. Nyní je dokonalý. Jeho stav je neměnný. Neprochází změnami 
či přerušeními.

Jelikož je jeho stav nenarušitelný, jeho přesvědčení o sobě samém je 
neměnné. Sádhu se nezmění. Je-li zde Správné Pochopení, žije ve Své 
Vlastní Síle. Nezajímá se o to, co o něm říkají ostatní. Není ničím do-
tčen. Když je člověk starý, lidé se mu smějí kvůli tomu, jak jí, protože 
nemá zuby. Když už je starý, jak by se mohl stát znovu mladým? Starý 
člověk se bude chovat náležitě k věku. Podobně, je-li Sádhu Brahman, 
bude jednat jako Brahman. Bude fungovat s Veškerou Silou Brahman. 
Pravidla tohoto světa se na Něj nevztahují. Pokud někdo, kdo se pova-
žuje za Sádhua, přemýšlí nad tím, jaké chování je správné, není realizo-
vaný Sádhu, není Brahman. Ten, kdo je Svobodný, je Brahman, a to, co 
toto Brahman je, přirozeně funguje, Takové, jaké To Je. Takový Sádhu 
a Brahman jsou Jedno.

 
Večer, 29. 10. 1935

ba

99. Stav bezstrachovosti
ůh říká: „Oddanost po Osvobození je Má Síla přijetí Božské 
Inkarnace.“ Oddanost po Osvobození je Silou Brahman. Síla 
Brahman a Oddanost nejsou dvěma. Jakmile je zde Realiza-

ce vašeho „Já“ jako Brahman, stav ztotožnění se s individualitou zmi-
zí. Paramátman je jedinou existencí. Přetrvávání ve stavu Paramátman 
je Oddaností po Osvobození. Džíva je plný strachu. Bojí se. Nicméně 
Bůh, Šiva, se neobává ničeho. Buďte nebojácní. Tygr a myš nepřemýš-
lejí stejně. Myš se strachuje, protože čelí-li něčemu, znamená to pro ni 
smrt. Tygr je však vždy na lovu druhého zvířete. To, čemu tygr čelí, je 
jeho potravou. Realizovaná bytost, Džňánin, je výhradně tím, kdo se ni-
koho jiného nebojí. Nemá z ničeho strach. Strach je pouze psychologic-
ká záležitost. Jestliže člověk spí, neucítí strach ani tehdy, kdyby po jeho 
těle lezl had. Nicméně kdyby spatřil hada opodál během bdělého sta-
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vu, strach ucítí. Strach je mysl. Jste-li všemi věcmi, čeho se bojíte? Nej-
větší strach je ohledně hříchu a zásluhy, protože tento strach je spojený  
s Bohem. Avšak pokud jste sami Bůh, jaký je důvod k obavě? Jen co jste 
se narodili, začal existovat strach. Když jste byli v děloze, byli jste ne-
vědomí, pak, když jste spatřili svět, polekali jste se, a tento strach setr-
val. Dítěti jsou na utišení dávány med a mléko, ale strach přetrvává. Ne-
zmizí. Strach je rozehnán jedině díky učení Satgurua. Poznání je dává-
no za účelem vašeho pochopení a poskytnutí správného objasnění. Tak-
to vás Poznání činí Nebojácnými. Pralhad se modlil k Bohu, aby ho zba-
vil strachu. Sebe-Poznání je Bezstrachovost.

Muž může být velmi bohatý, ale pokud ráno o hodinu zaspí, je vyle-
kaný pocitem „Dnes mám zpoždění, utrpím nějakou peněžní ztrátu.“  
V tomto smyslu se obává každý. Před usnutím ženu požádá, aby ho ráno 
brzy probudila. Proč se bojí? Protože má strach, že nesplní své denní 
povinnosti. Někdo se budí z vlastního popudu. Nastaví si své vnitřní 
hodiny a probudí se díky svému uvědomění. 

Tento strach je vše-prostupující. Bojíte se během doby, kdy jíte a pra-
cujete, a kvůli strachu je zde mnoho zmatku. Strach samotný je příčinou 
chaosu. Buďte nebojácní. Spěte šťastně, jezte s pocitem štěstí, vše dě-
lejte radostně a klidně. Neobávejte se toho, co se stane v budoucnosti. 
Nebuďte zbytečně úzkostliví. Buďte klidní a mírní. Není snadné být 
přizpůsobivý a pokojný, ale snažte se být smířeni sami se sebou. Mysl 
začne být zmatená a zneklidní, ale jaký je problém? Zeptáte-li se jí, proč 
se bojí, ztichne. Jestliže se jí dotážete „Co děláš?“, zůstane tiše. 

Nikdo nedokáže zodpovědět či vysvětlit, kvůli čemu všechen tento 
rozruch či soužení je. Někdy, když se hosta zeptáte, jaký je účel jeho 
příchodu, odvětí: „Nic konkrétního. Zaskočil jsem jen tak neplánova-
ně.“ Je zvykem takto odpovídat, ale toto není pravdivá odpověď. Po 
nějakém čase host otevře svou mysl, sdělí svou potřebu a vyjádří své 
znepokojení.

Tygr řve nepřetržitě, což značí, že se nikoho nebojí. Je vždy beze stra-
chu. Nemít strach značí Osvobození a těšit se tomuto stavu je Oddanost. 
Bezstrachovost znamená nikoho či ničeho se nebát. To je pravý stav 
Božství, ve kterém žijete neustále. Pořád žijete ve Stavu Paramátman. 
Tomu se říká Oddanost po Osvobození.

 Toto značí žít ve své vlastní Velkoleposti. Ti, kdo jsou skutečnými 
Inkarnacemi Boha, tuto Oddanost znají a po dosažení Svobody jsou 
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Bohu oddáni. Jak mohou být v pravém smyslu Osvobozeni ti, kte-
ří se nazývají Osvobozenými, a přesto mají strach z tělesné újmy či 
z důsledků běžných světských událostí? Ten, kdo je Svobodný, musí 
opravdu být Svobodný. Svobodná bytost by si nikdy neměla myslet, 
že v případě vykonání určitých rituálů tu je čistota, a v případě jejich 
nevykonání dochází k nečistotě.

Jakmile je zde Seberealizace a vy jste Osvobozeni během života, pak 
přebývání v této „Boží Velkoleposti“ je Oddanost po Osvobození. Toto 
je „Síla přijetí Božské Inkarnace“ nazývaná jako Avatár. Měli byste žít 
jako Bůh. Bůh nemá žádný strach. Pokud cítíte strach, jste džíva a pře-
trvává tu určité nepochopení.

Touhy a emoce jsou příčinou následků, na základě nichž trpíte. Cho-
vá-li se někdo po dosažení Sebe-realizace stejným způsobem jako před 
ní, jaký užitek má takové Poznání? Ten, kdo jedná dle svého pochope-
ní, je skutečně Osvícená Bytost. On je Bůh. Pán Krišna říká: „Stal jsem 
se Bohem všech bytostí kvůli jejich konceptu tvoření, existence a záni-
ku.“ Bůh vytváří a ničí stovky světů, ale páchá tím nějaký hřích či zís-
kává z toho nějakou zásluhu? Kdo ho potrestá? Nikdo další tu není. Pak 
kdo Ho přiměje k obavám? 

On je za všemi koncepty. Je bezforemný, neviditelný a zároveň je 
vším. Bez Něho nikde nic neexistuje. Vy jste zde kvůli Němu. Bez Něho 
byste neexistovali. „Jsem celý vesmír. Těším se všemu, konzumuji vše, 
ničím vše. Jsem svou vlastní hravostí.“ Když si olíznete vlastní jazyk, 
není to znečištění, avšak sliny ostatních nám připadají špinavé. Ten, kdo 
vlastní všechny olizující jazyky, kdo je všude, jediný a ve všech věcech, 
je zcela beze strachu, a proto žije jako „Inkarnace Boha“.

 
Večer, 30. 10. 1935

ba
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100. Nejvyšší stav
sem zde proto, abych Vám pověděl o Oddanosti po Osvoboze-
ní. Být Brahman je Osvobození. Brahman je naše rodné jméno  
a Oddanost značí zpěv oddaných písní (bhadžanů) na chválu Boha, 

Gurua. Ten, koho jsme nazývali jménem „pan ten a ten“, je nyní sám 
Brahman, a jeho chotí je Lakšmí. Nyní náleží veškeré jeho činnosti, 
včetně dýchání, Bohu. Bez Něho nemůže nastat žádný čin. Jakmile víte, 
že jste Brahman, všechny činnosti jsou přirozeností Brahman. Někte-
ří lidé hlásají vhodnost aktivního života po Sebe-Poznání a fungují ve 
společnosti očividně chybně ve svém pochopení. Říkají, že je nezbyt-
né chovat se jako nevědomá hloupá osoba, aby mohli lidi učit, avšak to 
není správné. 

Ten, kdo má Sebe-Poznání, se musí chovat „Tak, Jakým On Je.“ Jak 
může být moudrý, jestliže jedná jako nevědomá osoba? Jakým způso-
bem vedly svůj život a proč tak činily významné bytosti jako Pán Ráma, 
Krišna a král Džnanaka? Jak se chovali ostatní velcí Mistři? Čí chování 
bylo skutečně vhodné a čí pro všechny prospěšné? Ten, kdo má Sebe-
Poznání, by o tom měl přemýšlet. Chovejte se jako Bůh; s kvalitami 
Boha.

Mějme příklad: Aby muž předvedl svůj duchovní stav druhým, doká-
zal si useknout ruku. Tím tu však byla pýcha „Já jsem si usekl ruku.“ 
Toto není způsob vzdání se ega. Ten spočívá v samotném pochopení, že 
„Já jsem nic.“ Víte-li toto, ego zmizelo. Někteří lidé si přes sebe nechají 
přejet auto, aby ukázali, že jsou nikdo, že jsou těmi, co se všeho zřekli, 
ale to je také ego. Jestliže se cíleně chováte výstředně, je to pořád ego. 
Je tu pocit ega z toho, že jste udělali něco zcela nezvyklého. Ten, kdo 
nejedná podivínsky, ale zcela přirozeně, je „Znalcem Pravého Poznání“. 
Nicméně tato cesta je poznána jedině díky instrukcím od Satgurua. Ego 
nelze odseknout zbraní. Ať se snažíte sebevíc, nemůže být odseknuto. 
Odejde jedině skrze pochopení. Ego je mýtus (výmysl). Jakmile poznáte 
jeho podstatu, zmizí. Toto je způsob ega.

Vše náleží Bohu. Není zde nic takového jako „moje“ či dokonce „já“. 
Je správné chovat se jako blázen za účelem vést druhé a prohlašovat, že 
po dosažení Sebe-Poznání fungujete ve společnosti? Nikoliv, toto není 
nikdy vhodné! Měly by se starší děti, během toho, co učí ty mladší, stát 
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mladými? Proč byste měli zanechat moudrost a stát se nevědomými? Je 
pravdou, že samotný Bůh koná vše. Koncept, že práce, kterou dělá Bůh, 
a práce, kterou děláme my, je odlišná, je špatný koncept. Stejně tak je 
nemoudré si myslet, že bychom měli uctívat Boha, a tímto se nad námi 
Bůh slituje. Opravdu, vše je výhradně Bůh a On koná ze Svého vlastní-
ho popudu a podněcuje činnost. Je to On, kdo dovolí všem věcem, aby 
se staly. Bůh nemůže tolerovat pocit duality nebo to, že jsme od Něho 
odděleni. Ten, kdo je moudrý, sám pozná Pravé náboženství. 

Lidé toho namluví mnoho, jako např. „Vykoupali jsme Boha, nakrmili 
jsme Boha, nemůžeme se najíst předtím, než bychom toto udělali nebo 
nemůžeme se nikoho či ničeho dotýkat.“ 

Existuje nějaká věc nebo předmět, který není v kontaktu s Bohem? 
Kdo je ten, co způsobuje nečistotu tím, že se něčeho dotkne? Kromě 
Boha zde nikdo „další“ není. Vše je vykonáváno samotným Bohem. Je 
to On, kdo jí a stoluje. Kdo jiný jí?

Jestliže se někdo skloní k chodidlům Světce, lidé se Ho ptají: „Proč 
jim dovoluješ tuto poklonu?“ Odpovědí je: „Podívejte, Já jsem výhrad-
ně Bůh. Tito lidé budou osvobozeni, jen když se mi ukloní. To není 
závazek ke mně. Jejich hříchy jsou odplaveny a oni jsou osvobozeni.“ 
Kdo je tím, jenž přiměje lidi uklonit se? Jedině Bůh může toto udělat. 
Nikdo nevzdává poctu druhému bez příčiny. On není Bůh pouze proto, 
že se Mu klaníte. On je Bůh, a On jí, On pije. Když On obdrží betelový 
list (vida), není tento list určený nějakému muži. Vědět, že je dán Bohu, 
je Oddanost po Osvobození. 

Stanete-li se Bohem, musíte jednat jako Bůh. Měli byste fungovat jako 
duch? Ten, kdo se chová jako Bůh, je Bohem. Ten, jehož činy jsou jako 
činy Světce, je Světec. Ten, kdo se chová jako významní dávní lidé, je 
nazýván inkarnací té určité osoby. Jedná-li jako Bůh, je Inkarnací Boha. 
Pokud vystupuje jako jistá osoba z minulosti, je její inkarnací. Chová-
li se jako Tukaram, je Tukaramovou inkarnací. Jedná-li jako Bůh po 
Osvobození, je Bohem. Ti, kdo se nazývali inkarnacemi, jednali jako 
„Já“. Ten, kdo je pravdomluvný, říká své pravé jméno. 

Protože si byl Krišna jist, že je Bůh, neustále prohlašoval, že On je 
Bůh. Dokonce už od Svého dětství začal říkat, že On je Bůh. Nyní to 
musí být řečeno vám. A to proto, že se stydíte nazývat se Bohem. Měli 
byste se chovat podle toho, jací jste. Měli byste žít ve světle tohoto po-
chopení. Toto zajistí nepřítomnost konatele.
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Nejste konatelem žádné činnosti. Poté, co jsem se těšil veškerým rado-
vánkám, jsem osvobozen od pocitu být zakusitelem. Zůstávám osvobo-
zen dokonce i po stvoření, zachování a zničení světů. Ten, kdo nepozná 
Tuto Jógu, trpí neštěstím. Je to Nekonečná Jóga, nikdy není ztracena. 
Ten, kdo ji pozná, je šťastlivec. Jedině Pán Šiva a Já známe tuto Jógu. 
Ostatní také tvrdí, že pochopili Jógu, to ale nebyla Tato Jóga. 

Stav vědomí byl Uddhavou plně vstřebán. Řekl: „Narazil jsem na 
tuto mysteriózní, tajemnou stezku, kterou může ukázat jedině Skuteč-
ný Guru.“ Jak Uddhava, tak i Pán Krišna, byli Jedním Srdcem, Jednou 
Myslí. Uddhava obdržel veliký dar Oddanosti, Významný Klíč. Došel  
k poznání toho, co již Pán Krišna ve svém srdci věděl. Pochopil pravý 
Stav „Já“. Realizoval, že Skutečná Přirozenost „Já“, pravé Bytí „Já“, je 
Ryzí. Není s Ní smícháno nic dalšího. Je to On, kdo dosahuje Nejvyšší 
Realizaci Svého Vlastního „Já“, Svého Prapůvodního Bytí. Toto se na-
zývá Nejvyšší „Já“, Paramátman, Átmarám. Uddhava dosáhl „To“.

 
31. 10. 1935

ba

101. Rádža Jóga
omu, co je zde předáváno, se říká Královská Jóga. Je to Král 
všech Jóg. To je Rádža Jóga. Rádža Jóga značí Přirozený Stav. 
Brahman je Přirozená Existence. V Ní neexistuje žádná Odda-

nost k něčemu „dalšímu“. Nejvyšší Stav, původní Přirozený Stav, je 
moudrou bytostí nazýván Rádža Jóga. Je-li zde uvědomění Absolut-
ní Celistvosti, nazývá se to Neomezenou Jógou. Otázka dělání něčeho, 
opouštění něčeho, či vzdávání se něčeho je vyloučena. To, co bylo vy-
konáno, bylo provedeno upřímně, a bylo Osvobozeno. Vše dále vyko-
nané je nyní již ve Stavu Svobody. Tudíž to ani nemá žádný smysl, a ani 
to není beze smyslu. A co více, všechny uskutečněné činnosti jsou zce-
la nesobecké a oproštěné od tužeb. Proto se tomu říká Sahadža samádhí 
neboli Vše-prostupující samádhí. Pro Tento Stav existují mnohá pojme-
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nování, která lidé znají z různých knih; ve skutečnosti však nevědí, co to 
je. Jedině dva z nás to vědí, Já a Pán Šiva. V Této Józe je otázka koná-
ní čehokoliv bezpředmětná. Ten, kdo se snaží něco dělat, nemá důvěru  
v Sebe sama. Ten, kdo si je jistý, nemá v úmyslu něco dělat. Na vše, co 
se děje, se dívá pouze jako na přirozený sled událostí. Přihlíží, protože 
zde není zapotřebí vykonat nic dalšího. „Pozorování“ nastává. To je je-
diná věc, kterou dělá, a to je pro Něho dostatečné.

Vše, co plánujete, bude úspěšné, ale odhodlání by mělo být pevné  
v záměru a plné odvahy. To, co si usmyslíte s plným odhodláním, se 
stane možné. I když neřeknete nic, vše, co se má stát, se určitě stane. 
Všechno vychází z Paramátman, takže vše, co se děje, a v budoucnu se 
má stát, se určitě uskuteční. Není potřeba nic dělat či se něčeho držet. 
Když věc, která se má stát, je přirozeně hodně efektivní, otázka roz-
hodování či nerozhodování něco udělat je bezpředmětná. Rozhodnutí 
konat pouze vytváří pocit převzetí břemene, proto upusťte i od toho. 
Ten, kdo si myslí, že by se mělo dít vše přirozeně, bez jeho činné složky, 
by měl být tiše. Ilustruje to příklad. Byl kdysi muž, který usoudil, že si 
vezme jídlo, dá-li mu je Bůh. Jinak bude jen tak tiše sedět. Lidé mu ra-
dili, aby něco dělal, ale jeho víra v Sebe Sama byla neobvyklá. Pobídky 
ostatních nepřijímal. Mínil, že vše, co bude přirozeně dostupné, je pro 
něj dostatečné. Jeho cestou bylo tiše sedět. Jednoho dne odešel do lesa  
a jeho chodidlo šláplo na kámen, kde seděl. Toto způsobilo zvláštní 
zvuk. Přivolal tam další lidi. Když odvalili kámen, byl pod ním velký 
poklad. Muž všechny peníze rozdal. Nikdy nepocítil potřebu něco chtít. 
Jistota v Sebe Sama by měla být úplná. Ten, kdo zná Sebe Sama takové-
ho, jakým skutečně je, nikdy necítí žádný nedostatek.

Světec Tukaram řekl: „Síla odhodlání je svým vlastním ovocem.“ Cítí-
te-li, že úspěch není možný, aniž byste něco udělali, tak to samozřejmě 
učiňte. Pokud to tímto způsobem necítíte, tak to nedělejte. Máte-li víru, 
že vše dělá Bůh, opravdu to dělá Bůh. Jestliže cítíte, že konáte vy, tak 
rozhodně konáte vy. Ať už je vaše víra jakákoliv, je pravdivá. Záleží na 
tom, co zamýšlíte, co soudíte. Buď jednejte, jak jste si skutečně jisti, 
nebo pokud máte víru v Guruovo učení, tak následujte Jeho radu a ne-
dopouštějte se porušení doporučení Gurua. Toto porušení by obojí zma-
řilo. Neměli byste být zmateni a trpět kvůli směsici nařízení. Odhodlání, 
výtečné rozhodnutí, je tím nejvyšším. Poté, co jste realizovali Brahman, 
můžete dělat, co chcete. Po realizaci otázka volby nezůstává. Zdali by 
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si měl Král pro sebe stanovit nějaká pravidla chování, je čistě jeho zále-
žitostí. Tudíž vše, co myslíte, se uskuteční. Měli byste přemýšlet o tom, 
co chcete, nebo co nechcete. Neměli byste být pyšní na to, že přinášíte 
užitek druhým. To také musíte zvážit. Jedině vy rozhodnete, zdali chcete 
zůstat svobodní, anebo ve spoutanosti. „Pouze Pán Šiva a Já známe Tuto 
Jógu.“ Toto tajemství předal Krišna Uddhavovi.

„Nejvyšší Poznání“ je Sebe-Poznání. Těšte se Blaženosti, když dosáh-
nete „To“. Nyní všechno trápení polevilo. Je tragédií, jestliže zakopete 
všechny peníze a procházíte strastiplnou námahou. Pokud jste realizo-
vali Brahman, ať už se obáváte či ne, Realizace vám nic neřekne. Když 
je Král na trůně, jeho nařízení je automaticky pociťováno v Království. 
Ten, kdo není rozvážný, bude trpět žalem, přestože je osvícený. Chce-li 
někdo žít jako individualita, tak zajisté bude. Co může Duchovní Reali-
zace dělat, pokud si dotyčný (džíva) vybírá hloupě? Pochopte, my jsme 
„Silou Vesmíru“. Tak jak potom může být chybou, když se rozhodnete 
dělat cokoli. Ten, kdo toto ví, z toho má skutečně užitek. Cokoliv usou-
díte, se určitě stane. Proč by se to nemělo přihodit? V podstatě, vy jste 
Bůh. Jak se rozhodnete, to se určitě stane. Jedinou nezbytnou věcí je to, 
že musíte být odhodlaní.

Ten, kdo realizuje, že je Bůh a hovoří pouze Pravdu, vytvoří jiný Ves-
mír. Oddanost ke Guruovi má tento jediný účel. Musíte být nepochybní 
ve své mysli. Bude-li tato Oddanost naplněna, proč by vše, co řeknete, 
nemělo být úspěšné? Nicméně být o tomto zcela přesvědčen vyžaduje 
hlubokou Oddanost ke Guruovi. Vaše mysl je jako vaše manželka. Ne-
poslouchejte mysl, která je jako vaše žena. Rozhodujte se sami za sebe. 
Vaše mysl by neměla mít žádné vnitřní rozpaky. Neměla by vás popi-
chovat. Je-li plná odvahy, pak to je vše, co je zapotřebí. Mysl by neměla 
být nejistá. Stručně řečeno, vše závisí na vašem konceptu, vašem pocitu. 
Vaše mysl, vaše odhodlání, rozhodne o ovoci, které získáte. Mysl musí 
mít odvahu. U toho, kdo je zmatený, budou rovněž jeho výsledky zma-
tené. Bůh je takový, jak Ho vnímáte. Vy jste Bůh. Toto budete tvrdit, 
jste-li o tom přesvědčeni. Řeknete-li to, je tomu tak. Pokud máte za to, 
že tomu tak není, tak není. Ztratí na intenzitě vaše ctnost anebo bude 
spáchán hřích v důsledku přijetí či dávání něčeho? Nikoli, to není ten 
případ. Tvoření a ničení světa závisí na vás. Co ztratíte, dáte-li někomu 
své požehnání?
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102. Radost z vnitřní Realizace
óga, která byla popsána, se nazývá Rádža Jóga. Tato Jóga je zná-
ma pouze Mně a Pánu Šivovi. Krišna odhalil tuto Tajnou Jógu Ud-
dhavovi a Uddhava ji plně pochopil. Jak Krišna, tak Uddhava, měli 

stejnou Seberealizaci. Seberealizace znamená pochopení, že vaše vlast-
ní „Já“ je Brahman. Brahman je Tvůrcem Vesmíru a „Já jsem Brah-
man“. Byla zde tedy Realizace, že „Já jsem tvůrce, udržovatel a niči-
tel tohoto Vesmíru.“ Nyní se Uddhava stal Krišnou. Jakmile se pastevec 
krav stane králem, jeho původní postavení přestane existovat. 

Co je míněno tvrzením, že se Uddhava stal Krišnou? Železo se stalo 
zlatem. Hledající se stal Brahman. Je jím nyní držena Veškerá Síla Brah-
man. Hledající se stal Brahman. Celý Vesmír je On sám. Stal se vodou 
prostupující celý svět. Stal se světlem ve Vesmíru. Je vzduchem celého 
Vesmíru. Stal se Vše-prostupujícím Prostorem, který v sobě obsahuje 
mnoho rozlehlých vesmírů. Je Vědomím Vnímavosti, Silou Poznání, 
Kvalitou Vědění, samotnou Životní energií. Stal se tímto vším. Je onou 
Osamělostí, která přetrvává jako Klidná Existence po zmizení světa pěti 
elementů, jež se stala znavená po své mnohostranné vnitřní hře ve všem. 
Uchovává veškerou Sílu Brahman. Takto se hledající stal Brahman.

On sám činil veškeré činnosti Vesmíru pomocí smíchávání a spojování 
všech aktivit Vesmíru, a nyní je On Sám, zpívaje bhadžany Sám Sobě. 
Důkaz Oddanosti i užitek spirituality je poznán a plně jsou též poznány 
její plody. Jste-li opravdu svobodní, Oddanost po Osvobození je vaším 
chováním, neboť jste osvobozeni. 

Žít jako oddaný značí žít v Jednotě s Bohem. Uddhava tento fakt po-
chopil. Byl přešťastný. Jeho blaženost džívy, jenž se stal Šivou, neznala 
žádná omezení. Byla zde Nejvyšší Radost z bytí Zajedno s Brahman. 
Stal se Brahman a ovládal Sílu Brahman. Stal se Všemocným Paramát-
man. Pán Krišna mu udělil ornament v podobě Inkarnace Boha, stejně 
jako když matka ověnčí dítě všemožnými ozdobami nebo jako když je 
korunován král a jsou mu předány královské ornamenty a rovněž moc. 
Není pravda, že tento dar není dosažitelný všemi, závisí však na víře 
každého jedince. 

Máte-li víru, že jste Brahman, získáte sílu, jako byste byli panovníkem 
všech, tvůrcem celého světa. Ovoce obdržíte podle svého přesvědčení. 
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Rozhodnete-li se, že konkrétní směr je Západ, bude tomu tak. Zůstat ve 
spoutanosti po dosažení Svobody je chybný koncept.

Pán Krišna měl naprostou víru a věděl, že je Brahman. On je tvůrcem 
a užívajícím si Tohoto Stavu. Jedině pak může mít tuto Sílu a pouze 
poté může udělit „Sílu Inkarnace“. Tato Siddhi (Síla), kterou Uddhava 
dosáhl, je skutečně nejtajemnějším stavem, který nelze pochopit myslí 
a uvědomit si intelektem. Všichni interpretují a přijímají význam dle 
svých konceptů. I když dosáhnete Poznání Brahman a přestože (vám) 
Guru předal Poznání, původní chyba přetrvává. Jak lze opustit původní 
defekt, i když jste realizovali Brahman? Každý chce dělat to či ono,  
a tímto je zmaten a trpí ztrátou. 

Místo přebývání ve Stavu a Síle Brahman jste postiženi pocitem bytí 
omezené individuality, džívy. Zůstaňte v Tom Stavu, ve kterém přiroze-
ně jste. Když dosáhnete Stavu Brahman, spočiňte v něm. Nepřijímejte 
pocit individuality, džívy. Mnozí realizovali a mnozí mají zkušenost, 
ale každý zakouší podle svého konceptu. Nicméně Stav Inkarnace není 
znám všem. Panditi, kteří jsou zběhlí ve Védách, to neznali. Pán Krišna 
udělil toto Poznání Uddhavovi. Vy byste ho také měli znát a získat z něj 
užitek.

Někdo se dotázal: „Je-li realizováno Brahman, jak si to máme užít?“ 
Odpovědí na tuto otázku je: „Oddanost po Osvobození je Síla Inkarnace 
Boha.“ Vše je Brahman. Veškeré činnosti v tomto světě jsou výhradně 
Brahman. Kdysi zde byla osoba, pocit „já“, jež byla vymyšlena. Nyní 
nasloucháním učení Védánty vymyšlená osoba zmizela. Byla pouze 
produktem představivosti, přesto vás obtěžovala až příliš. 

Tato individualita, která se nazývala jako „já“, zmizela díky instrukcím 
Gurua. Pocity „já“ a „ty“ oba zmizely. Vše toto je bezpochyby pouze 
Brahman. Veškeré činnosti, ať jsou jakékoliv, jsou výhradně Brahman. 
Je-li Jeden milion z Jednoho milionu odstraněn, jaká hodnota zůstane? 
Nic, počítání ustane. Zůstane pouze Nula. 

Kolik bychom měli napočítat? Pokud je napočítán jeden, budou muset 
být napočítáni mnozí. Kdo je pyšný na to, co je ničím? To, co je ničím, 
je Šiva. On může vstát, kráčet, dělat cokoliv, i tak je Šiva. 

Pro Vnitřní Realizaci neexistuje žádné jméno. Původně to žádné jmé-
no nemělo, ale za účelem sdělení o Vnitřní Realizaci jsme tomu nějaké 
jméno udělili. Je nezbytné dát tomu stovky, tisíce názvů, abychom to 
vyjádřili, ale tato Vnitřní Radost je taková, jaká je, nedotčena. Radost, 
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objekt radosti a ten, kdo se těší, jsou všichni výhradně Šivou. Toto je 
Stav Inkarnace. Pochopte, jak to je.

Existuje příběh o oddaném, který přijal jako svou běžnou duchovní 
praxi a rituál to, že každý den chodil do chrámu, kde nabízel všechno 
své jídlo zobrazení Šivy (Mahálingamu), který se v chrámu nacházel. 
Poté rozdělil požehnané jídlo lidem a různým zvířatům poblíž chrámu, 
část z něj nabídl svým příbuzným, a zbytek nakonec odnesl své rodině 
a rovněž sobě. Takto každý den praktikoval uctívání a nabízel jídlo Vel-
kému Bohu, Mahádévovi. Jednoho dne, když vešel do chrámu, spatřil 
vedle Lingamu Šivy sedět cizího člověka. Měl na sobě oranžové roucho, 
dlouhé vousy, přerostlé vlasy a v ruce držel hůl. Uklonil se před touto 
osobou a řekl nějaké modlitby dle svého poznání. Oddaný si byl jist, 
že tato osoba musela být potěšena modlitbou, a byl přesvědčen o tom, 
že musí být Samotným Mahadévou. Proto ji požádal, aby přijala jídlo 
nabídnuté Bohu. 

Osoba souhlasila a nabízené jídlo si na žádost oddaného vzala. Proto-
že oddaný věřil, že osoba byla Šivou, nepřišlo mu nevhodné, že jedla 
poblíž Lingamu, a některé kousky jídla padaly mimo misku. Jakmile 
dotyčná osoba dojedla, požádala oddaného, ať zbytky posbírá. Ten, 
aniž by přemýšlel o tom, že již bylo jídlo ochutnáno, zbytky posbíral. 
Osoba požehnala oddaného slovy: „Všechna tvá přání budou vysly-
šena. Nyní bys měl odtud bez prodlení odejít.“ Na to oddaný odešel 
domů a během cesty rozdělil malé množství jídla ostatním. Pak z chrá-
mu odešla i dotyčná osoba. Nyní, jaký je rozdíl mezi tímto oddaným 
a Bohem? 

Tento Bůh byl lidskou bytostí a oddaný byl rovněž lidskou bytostí a oba 
byli muži. Mezi těmito dvěma je však obrovský rozdíl. Vnitřní rozdíl je 
mnohem větší, než je vzdálenost mezi nebem a dolním světem. Pokud 
se podíváte všedním způsobem, oba byli lidskými bytostmi. Avšak Se-
be-předsvědčení muže v chrámu je naprosté, úplné. Ale Sebe-přesvěd-
čení oddaného je neúplné. Sebe-přesvědčení je u jednoho naprosté, stej-
ně jako u druhého neúplné. Původ, zrození, vývoj a stav obou z nich je 
stejný. Nicméně protože je zde odlišná míra Sebe-přesvědčení, oddaný 
je ztotožněn s tělem a kůží, zatímco muž v chrámu je plně absorbován  
v Duchovnosti, Inteligenci a obrovském bohatství Sebe-realizace. 

Ztotožnění neboli pýcha značí, že oddaný na sebe bere tělesné vědo-
mí. Třebaže je přirozenost neboli Dharma stejná, je tu obrovský rozdíl. 

Oddanost_inside_last.indd   111 24.6.2014   8:53:57



112

Jeden je smrtelným džívou dočasné existence, a druhý je vždy úplnou, 
nezničitelnou, Naprostou Radostí. Toto je důsledek Poznání, které je 
dostupné skrze učení Satgurua.

Třebaže je Tohoto Stavu dosaženo, lidé se zdráhají říci „Já jsem Bůh“. 
Je mnoho Světců, kteří, i když jsou plně realizovaní, zůstávají v do-
mnění, že jsou pouze hledajícími. Jedině Pán Krišna řekl: „Já jsem Bůh 
Bohů“. Jaký byl skutečný rozdíl mezi těmito světci a Pánem Krišnou? 
Pán Ráma pobýval se svou manželkou Sítou, jež seděla na Jeho klíně. 
Nikdo Ho za to nekritizoval. Pán Ráma (Šrí Rám) rovněž přešel za stav 
hledajícího a stal se Siddhou. Dosáhl stavu, kde Vědomí ztrácí svou 
oddělenost a je zde přesvědčení, že celý svět je prostoupen Bohem, a že 
všechno je ve své podstatě „Já“. To je důvod, proč vykonával všechny 
Své činnosti co nejpřirozeněji a snadno.

 Proč tedy není možné, aby ti, kteří se považují za pouhé hledající, do-
sáhli tohoto stavu, kdy se člověk vzdá všech činností, ale zároveň je 
všechny naplno provádí? Příčinou je nedostatek Totální Radosti a Na-
prostého Přesvědčení o své Skutečnosti. Nejsou schopni rozhodnout se, 
co přijmout a co odmítnout. A to je důvod, proč zůstávají pyšní na své 
činnosti.

Ztotožnění Rámy s Karmou bylo ve své podstatě Brahman, a tudíž 
před lidmi sedával se Sítou na Svém klíně. Ostatní v sobě nemají tako-
vou velikost. Šrí Ráma zvítězil nad iluzí. Řekl: „Já jsem Bůh. Vše se 
děje podle Mé Vůle. Tak koho bych se měl obávat?“ Iluze přemůže ty, 
kteří se bojí. Iluze byla Pánem Rámou kontrolována. On ji přemístil ze 
své hlavy na svůj klín. 

Uvědomil si: „Tato mája (iluze) je Mým služebníkem. Všichni jsou 
Mými oddanými. Všichni Mne uctívají. Já jsem Pánem Všeho. Ne-
vycházím ani nezapadám. Jsem vždy úplný a nepomíjející.“ Sebe- 
přesvědčení by mělo být takto silné.

 
2. 11. 1935

ba

Oddanost_inside_last.indd   112 24.6.2014   8:53:57



113

103. Proměňte hlínu ve zlato
ddhava, žák Pána Krišny, dosáhl Oddanosti po Osvobození, 
což je Síla Brahman se Inkarnovat. Iluze, mája, udržuje sílu, 
aby řídila džívu, ale Uddhava iluzi ovládl. Převzal kontrolu nad 

májou. To znamená například, že jestliže máme nějakou představu če-
hosi nového, je možné, aby se tato představa přihodila. Vy máte tu sílu 
nazývat iluzi mýtem (klamem) a stanovit, že je falešná. Mája něco vy-
tvořila, a jestliže po Osvobození toužíte vytvořit něco dalšího, je to díky 
této tvůrčí síle možné. Protože svět je „vymyšlený“, je možné ho měnit 
naší vlastní silou představivosti. Představy, které vyvstávají, jsou vzápě-
tí ve snu zakoušeny. Pro Toho, kdo je zcela přesvědčený, že je Brahman, 
je tu síla dělat v tomto světě cokoliv. To se označuje jako „Síla kontro-
lovat máju“.

K tomu, aby byla do stavu Brahman přivedena úplnost, není zapotře-
bí nic dělat. Ať už vynaložíte jakoukoliv snahu za účelem něco získat, 
nebude to nic než nevědomost neboli avidja. To, co zůstává po Osvo-
bození, je dokonalé Brahman. To, co nyní je, však neexistuje v oblasti 
zakoušení, protože ono je to takové, jaké to je, i bez našeho usilování se 
s tím setkat, či bez snahy si to pamatovat. Není to něco objektivního, co 
si lze pamatovat. Paměť zmizí spolu se zapomněním. Je to za pravdou 
i lží. Není to pravda, a ani nepravda. To, co je, je. Avšak jaké „To“ je, 
popsat nelze. Mysl a intelekt tam nedosáhnou. Slova to vyjádřit nedo-
kážou. Jeho „barva“ či „nepřítomnost barvy“, jeho „písmeno“ či „nepří-
tomnost písmen“ (varna) nelze slovy vyjádřit. Není to možné. Pokud se 
to snažíte vyslovit, slova se stanou nesrozumitelná. 

Kdo dokáže popsat to, kde slova zmizela? Význam slova je zde chápán 
pouze jako Poznání. Jestliže očekáváte, že by Vědomí mělo vyjádřit 
sebe sama, pak se Vědomí samotné vytratí. Poblíž Toho nic neexistuje. 
Není zde nic, což znamená, že jelikož tu poblíž nic není, je tu výhradně 
„Nevyjádřitelná Ne-existence“, „Tichost“. Tam kde jsou dva, tam může 
dojít ke zkušenosti. Kdo může mít zkušenost tam, kde je pouze jedno?  
A zkušenost čeho? Bez přítomnosti faktoru zkušenosti je On „Velko-
lepostí Zkušenosti“. On je tím, kdo dává zkušenost všemu. On Sám  
o sobě je „Velkou Zkušeností“. On zná všechny, přesto nikdo nezná Jeho. 
Vše, co se zdá být poznatelné a slovy dostupné, je dočasné. Všechny 
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věci vznikají a zanikají. On není podporován Časem a ani na Něm není 
závislý. Nelze říci, že Čas Ho zná, protože čas sem má vstup zakázán. 
Čas nemá žádnou moc žít svůj život s Ním. Čas končí, zapadá. Jak by 
Ho mohlo poznat něco, co je popsáno slovy? Jeho „Existence“ je zde 
neustále.

On je Velkým Zakusitelem (Mahánubhava), ale „věc“, jež existuje, 
značíc to, co má formu, Ho poznat nedokáže, protože je falešná. Jazyk 
nemůže ochutnat sám sebe. Zkušenost ve snu zmizela, ale Velký Zaku-
sitel zůstává. Zkušenost v bdělém stavu a „zakusitel“ je Mahánubha-
va. Zakusitel snu je skutečný, ale snová zkušenost je falešná. Mahánu-
bhava je Tím, čím vždy byl, a je Úplný. On je odjakživa zde, avšak pocit 
„mně“ jako oddělené entity, někoho dalšího, je nyní pryč. Pět elemen-
tů a ten šestý, což je pocit „já jsem“, byly všechny navršeny na „Já“. 
Pět jich bylo rozpoznáno jako falešných a „já jsem“, což je ten šestý, 
byl podříznut jako husa. Kdo nyní zůstává, aby byl spojen s Brahman? 
To, co se identifikuje, je samo falešné. Toto bylo prožito. Kdo bude dál 
něco studovat? Ten, kdo studoval, je mrtev. Bylo prožito, že je mrtvý. 
Podobně jako je pryč včerejšek, tak taková je i tato zkušenost. Pocit ega 
je pryč.

Existuje příběh o Namadévovi a Pánu Vittalovi. Namadév měl přátel-
ský vztah s Vittalou. Když se sešlo mnoho Světců, včetně Namadéva, 
zjistilo se, že Namadév není tak dokonalý, jak se od Světce očekává,  
a bylo mu řečeno, že ještě není zralý. A tak Namadév běžel s pláčem za 
Vittalou. Vittala řekl: „Je to pravda, já tě však dokonalým učinit nedo-
kážu. Musíš jít za Světcem Khečarou.“ Když odešel Namadév za Khe-
čarou, Světec mu udělil Pravé Pochopení, a tak se stal dokonalým. Poté 
přestal Namadév navštěvovat Pána Vittalu v chrámu. 

Pán se Namadéva dotázal: „Můj drahý Namadéve, proč si během těch-
to dní nezavítal do chrámu?“ Namadév odvětil: „Je třeba se starat o své 
„Já“ a potom je všude viděno jen To. Měl bych nyní zpívat své vlast-
ní abhangy (verše na chválu)? Pokud nyní budu zpívat Písně oddanos-
ti tobě, jsme oba opravdu dvěmi entitami? Jsou nyní dům a chrám dvě-
ma? Odteď je chrámem celý svět.“ 

Vittala byl velmi šťastný, když si vyslechl tuto odpověď. Dokud je 
„já“ jako džíva odděleno, veškeré vědy, Védy, recitování oddaných 
písní atd. mají v životě své místo. Jakmile „já“ zmizí, vše jmenované 
skončí. To, co zůstane, je dokonalé Brahman. Kdo je tu, aby se modlil 
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nebo nabízel Oddanost, a komu? Poté, co je forma ornamentu pryč, 
zůstává jedině zlato.

Viditelné, kvalitativní, Nejvyšší „Já“ s „Univerzálním tělem“ je Brah-
man. Nazývá se Saguna (s formou) anebo Sakšatkara Parabrahman, 
Sakšat-Parabrahman. Je-li zde pouze jedno bez druhého, jakým způ-
sobem je tělo (či Univerzální tělo) oddělené? Jakmile je „já“ pryč, „ty“ 
rovněž zmizí. Buď přetrvává „já“ a „ty“, anebo žádné „já“ a „ty“ ne-
zůstává. Jakmile není „já“, není „ty“. Uddhava tento stav realizoval. 
Představení si něčeho na Jediném Skutečném Brahman je mája. Každý 
si může představit cokoliv! Tato představa, které se oddáváte, vejde v 
existenci. Co je dobrého v tomto světě? To, co si představíme, je dobré. 
Protože svět samotný je představou, vše, co si vymyslíte, bude úspěšné. 
Toto je Kontrolující Síla, Síla Inkarnace, která byla Uddhavou pocho-
pena. Zcela realizoval, že mája je falešná (neskutečná). Vše poznal jako 
neskutečné a v souladu s tím byl bezžádostivý. S touto bezžádostivos-
tí vzrostla Oddanost ke Guruovi. Proč by se pak nemělo přihodit vše, 
co si oddaný představí? Pokud je zde naprostá Oddanost ke Guruovi, 
uvnitř nás úplná bezžádostivost, a naše přesvědčení je totální, Realizace 
je snadná a přirozená. Ten, kdo pochopí, že Guru je Jeho „Já“, Para- 
brahman, stává se tak šťastným, jakoby se setkal se Čtyřrukým Bohem 
samotným.

Jedině oddaný Gurua je tím, kdo je takto šťastný. Nemá již žádnou 
další žádost po čemkoliv jiném. Ten, kdo považuje peníze a špínu za 
totéž, obdrží tuto Sílu. Někdo možná nebude schopen nic opustit, proto-
že si myslí, že vše náleží Guruovi. On je také oddaným Gurua. Je toho 
názoru, že Guruova Síla je všude. Zanechal dokonce i tělo a věnoval 
ho svému Guruovi. Cokoliv jí, když večeří, vše, co dělá, to všechno 
je pro jeho Gurua. Věří, že všechno se děje díky Milosti Gurua. Je-li 
zapotřebí, je připraven všeho se vzdát pro svého Gurua. Tomu se říká 
Oddanost ke Guruovi. 

Kdo může kontrolovat iluzi, máju? Řídit ji může jedině Ten, kdo k ní 
nemá žádný respekt. Zlatu uděluje stejnou hodnotu, jakou dává špíně. 
Jedině On dokáže proměnit zem ve zlato. Ten, kdo je přesvědčený, že 
nazývat jedno zlatem a druhé hlínou, je koncept, je skutečně mocný. 

Vytvořit máju a zničit máju je „Síla kontrolovat máju“, provoko-
vat máju a odmítnout máju. Tuto „Sílu kontrolovat máju“ dal Krišna 
Uddhavovi.
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Pouze ten, kdo uctívá Gurua, může poznat a rozpoznat, odkud toto vše 
viditelné vyvstává. Jedině on ví, proč a jak celá tato iluze začala existo-
vat a jak dojde k vyhlazení. Výhradně ten, kdo již uctíval Gurua anebo 
je schopen Ho uctívat, ví, jaká je naše Skutečná Pozice, náš Skutečný 
Status a Skutečný Čas. Pouze takový oddaný ví, co jsme před počátkem 
času a na jeho konci. Jen On je vládcem máji.

 
Večer, 3. 11. 1935

ba

104. Hra šachy
luze neboli mája značí „to, co není“. Není něčím. Vše je Brahman. 
Mája je pouze představa. Mája je to, co neexistuje. V oceánu jsou 
bubliny a vlny, ale to vše je jen voda. Veškerý projev je vytvořen 

pomocí myšlenek. Rozšířit či pojmout ho není nic než koncept. Mnoho 
obrazů na zdi je v podstatě pouze pestrou škálou barev. Jejich pojme-
nování jako obraz je popudem iluze, a to vše je pouze myšlenka. Obra-
zy jsou malovány nebo kresleny jen díky představivosti. Podněcovat či 
ovládat je znakem „Kontrolující máji.“ Krišna udělil toto Poznání Své-
mu žákovi Uddhavovi. Slovo Uddhava značí učinit přesvědčení pev-
ným. Získal vše, a tudíž byl zbaven úzkosti. Jakmile se jednou stanete 
plně přesvědčeni, neodchýlíte se. Když jste upevněni v mysli, stáváte se 
sami Stavem Sebe-Přesvědčení. Přestanete být nadále vyrušováni. Ud-
dhava již nezůstal, což znamená, že Uddhava se stal Paramátman (Pá-
nem Krišnou).

Ve hře šachy není žádná zbylá minulá karma. Je tu základní materiál 
– dřevo, z něhož jsou vytvořeny různé postavičky a další figurky. Nic-
méně ve skutečnosti jsou pouze dřevem. V žádné z nich není vrozené 
nepřátelství, avšak šachová hra je virtuální válkou. Hráči volají: „Jezdec 
je mrtev, věž padla“ apod. Ale znamená to, že jezdec doopravdy umřel? 
Přemůže-li střelec krále, získá nějaké skutečné království? Ve figur-
kách žádný život není, ale hráči říkají: „Jezdec je mrtev.“ Jeden vyhrává  
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a druhý je poražen, ale je tu opravdu nějaká smrt nebo vítězství? Ne, 
nic takového tu není. Ten, kdo hraje, činí vše ve hře. Všechno je to jeho 
koncept. Jestliže ve hře umře nějaká figurka, jaký je hřích tohoto hráče? 
Podobně „být spoutaný“ či „být svobodný“, to vše je zkrátka produkt 
představivosti. Ten, kdo koná své záležitosti ve světském životě s tímto 
moudrým postojem, nemá ani spoutanost ani osvobození. Pro něho je 
toto vše pouhý sen. V důsledku domnění, že sen v noci je tím, co se sku-
tečně vyskytuje ve dne, jedinec koná jako nevědomý hlupák a lamentuje 
a naříká nadarmo. 

Sen zdající se v noci nemůže být realitou dne, třebaže takto někteří ne-
vědomí lidé mohou smýšlet. Je to sen během noci, a jakmile noc skončí, 
následuje den, a po snu tu nezbude žádná stopa.

V bdělém stavu jsou manžel, manželka, král a královna všichni stejně 
tak falešní, jako je tomu ve snu. Ten, kdo toto správně chápe, se nazývá 
Inkarnací Inkarnace. On sám je Bůh. Písma, Védy, vy, já, vše je pouhý 
výmysl. Tento svět je sen. Ten, kdo se probudí z tohoto snu, je skutečně 
probuzen. V zdánlivém světě opravdu nic nevlastníme. Říkáme, že by-
chom neměli umřít, a na základě toho musíme být opatrní. Takto to ve 
hře šachy nefunguje. V šachách není ten, kdo prohraje, pověšen, a ani 
ten, který vyhraje, nezíská žádné království. 

Tato iluze je jako šachová partie. Jakmile hra skončí, hráči odcházejí 
pouze s tím, co si do ní přinesli. Jaké království či válečnou kořist si 
mohou vzít? Stručně řečeno, tento svět je šachová hra. Co je viditel-
né, je Brahman, ale já se vás ptám, co je za tímto jevem? Je to Para- 
brahman. Táži se vás: „Co a jak to je?“ „To“ je Šiva. „To“ je Brahman, 
jenž je Pravdou. Není tu žádný kůň, dům či člověk. Je tu pouze Jedno, 
nic víc. Nicméně „To“ nemá jméno ani tvar. Ono „je“, hotovo. Není 
zde žádné dotazování co „To“ je či jak „To“ je. 

Nařízení Véd, to vše je jako sen. Spoutanost a osvobození jsou faleš-
né. Ten, kdo toto pochopí, a žije přirozený život, netrvá na tom, že by 
nějaká věc měla či neměla být udělána. Dělat nebo nedělat je myšlenka 
náležející tělesnému vědomí. Existovalo mnoho těch, kteří byli schopni 
být naprosto a ustavičně svobodní důsledkem stažení se ze světského 
života, ale zároveň si drželi pocit, že jsou „někdo“. I když dosáhli ví-
tězství – „být nehybným nebo hybným“ – jsou faktory náležící tělu. Ta-
kovýto jedinec ohodnotil sebe sama či pojal sebe sama pouze ve vztahu  
k tělu. Tento konceptuální klam by zde být neměl. Vskutku nejsme  
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ničím a současně jsme vším. Nejsme jedním, dvěma, dokonce ani nulou. 
Slon, pes, kůň, to vše jsme my.

Zlato bylo dotázáno: „Co jsi?“ Odpovědělo následovně: „Nejsem urči-
tým počtem rupií, a všechny různé ozdoby typu – nákotník a náramek – 
neexistují. Já jsem vším. Ornamenty a rupie nejsou. Jsem nic než zlato.“ 
Stejně jako v příkladu zlata, my jsme vším, ale nikoli nějakou konkrétní 
věcí. Já jsem ve všem. Ve mně není žádná věc. Dokonce ani „já“ tu není. 
Guru byl dotázán: „Jak jsi pronikl do všeho?“ Odvětil: „Jakmile „já“ ve 
mně zmizelo, vstoupil jsem do všeho.“ „Vše“ se stalo prostupující vším. 
Kde by to mohlo být nalezeno jako nějaká určitá věc? Když se někteří 
osvobodili díky zřeknutí se světa, byli dotázáni: „Kdo se osvobodil?“ 
a oni odpověděli: „já“. To je důkaz toho, že toto „já“ vůbec nezmizelo. 
Všechno, co zůstává po odhození „já“, je mimo dosah logiky. „Ten-
to Stav“, který je nepředstavitelný, tato Oddanost po Osvobození, není 
nikým pochopena. Jedině ten, kdo realizoval, že je zde pouze Jedno 
bez druhého, dosáhl této Oddanosti po Osvobození. Smrt je jistá, takto 
všichni praví. Nicméně jednou byste měli být schopni umřít do té míry, 
že zde nebude žádná potřeba po dalším zrození. „Já“ jako takové vůbec 
neexistuje. Vše, co je, je pouze Brahman, nic víc. Ten, kdo toto pocho-
pil, má Oddanost po Osvobození. Říká všem: „Domníváte-li se, že je 
zde něco jiného než Brahman, hledejte, najděte to a přineste to sem.“ On 
pochopil Jednotu Brahman, ale rovněž má Oddanost.

Někteří tvrdí, že kvalitativní Brahman neboli Brahman s kvalitami 
(Saguna) je pouze iluze, a to, co je za, je skutečné Brahman (Nirguna). 
Popravdě řečeno, je tu jen jedna jediná Existence. Svět je jako zamrzlá 
voda ve formě ledu, a Paramátman je jen voda v jiném stavu. 

Toto je jediný rozdíl mezi Kvalitativním Brahman (Saguna Brahman) 
a Absolutním Bezforemným Brahman (Nirguna Brahman), nic víc. Činit 
rozdíly mezi dvěma je dualita, a realizovat to jako nic než jedno, je ne- 
dualita. 

Světec Namadév řekl: „Saguna a Nirguna jsou jen jedním Bohem 
(Góvinda). Tak komu je třeba se klanět?“ Bůh říká: „Drahý Namadévo, 
nyní jsi opravdu pochopil. Jsi vskutku požehnaný!“ Jakmile jste svo-
bodní, měli byste zůstat tak, jak jste. Všechny naše činnosti by měly být 
jako Vědomí Brahman. Veškeré aktivity jako jezení či stolování jsou 
pouze jednáním Paramátman. Toto by v nás mělo být velmi hluboce 
pochopeno. Ten, kdo je schopen to pochopit, dosahuje Oddanost po 
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Osvobození. Džíva je neustále připraven říkat, že je džíva, dokonce i po 
dosažení stavu Absolutního Brahman. Je vždy připraven tvrdit lži. Má 
jen tento zvyk. Džíva vzdoruje, jsa příliš nesmělý, říci Brahman. Tato 
nesmělost musí odejít. Brahman není nikdy ostýchavé (nesmělé). Ono 
je nic než Pravda.

 
Večer, 4. 11. 1935

ba

105. Vězte, že vy jste Paramátman
iž dříve jsem vysvětlil, že vy sami jste Paramátman. Není po-
chyb o tom, že vy jste tygrem, ale jaké jsou s ním spjaty znaky? 
Podobně, jaké je vaše pochopení být Paramátman? Prvním zna-

kem je nepřítomnost zrození a smrti. Pojem džíva je kombinací dvou 
slov – dža plus iva, což značí, že je jakoby narozen, nikoli však oprav-
du narozen. Znakem Paramátman je to, že On nikdy nepřijímá zrození  
a ani neumírá. Zkušenost, že Paramátman je nezrozený a nesmrtelný, by 
měla být skutečně pociťována. 

Slovo akáša znamená prázdnotu neboli prázdný prostor. Prázdný pro-
stor je v hrnci, v domě a ve Vědomí. Přestože je hrnec rozbit, nebo dům 
zničen, prostor neboli vzduch, který je v nich obsažen, tím není dotčen. 
Podobně jako prostor (akáša), „Já“ také nemůže nikam přijít nebo odejít. 
„Já“ je před všemi atributy, tudíž On nemá žádné přicházení či odchá-
zení. Ještě předtím, než tu byl prostor či voda, bylo zde Nejvyšší „Já“, 
Átmaram. Počítáte čas, roky, na základě vycházení a zapadání Slunce, 
ale tehdy zde nebylo žádné Slunce, žádná země. Átmaram je pradávné; 
bylo tu před tím, než začalo existovat pět elementů. 

Dny a roky jsou všechny vymyšlené. I když se velké duchovní síly 
nebo zázraky mohou stát evidentní, všechny jsou pouhým snem. Tento 
svět není skutečný ani na okamžik, ale jeví se, jako by byl starý miliony 
let. Vše toto je neskutečné. Zamyslete se nad 15 minutami snu. Může-
te v něm prožít zrození a smrt stovek bytostí. Naslouchejte. Vrcholem 
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dokonalosti je poznat, že vše projevené je iluzorní, všechno je falešné, 
není tu ani přicházení ani odcházení, a ten, kdo má tuto velkolepost, je 
Paramátman.

Takže poté, co jste dosáhli Poznání, nebudete mu přikládat velkou hod-
notu. Ten, kdo ví, že tu není ani spoutanost ani osvobození, je Paramát-
man, a je za kvalitami a formami. Ten, kdo toto zná na základě zkuše-
nosti, je Paramátman s Úplnou Realizací. Jen se zamyslete nad tím, jaká 
Velkolepost to je! Není to nic obyčejného. Je to velice vzácné Poznání. 

Uvědomění, že iluze a její svázanost jsou odseknuty, je potřebné pro 
Původní Stav Existence. Peníze a světské bohatství nejsou zapotřebí. 
Toto je bohatství Poznání, které náleží Paramátman. Jestliže se zeptáte, 
jaké jmění je v příbytku Paramátman, odpovědí je, že tímto vlastnictvím 
je Poznání. Pán Šiva byl dotázán: „Jaké jmění jsi získal?“ 

Odpověděl: „Já jsem jediný, dokonalý Šiva. Není tu nic dalšího.“  
V domě džívy je nářek, jenž je chudobou a strádáním. Ten, kdo toto sku-
tečně pozná, je Paramátman, a ten, kdo si myslí, že je tělem vysokým tři 
a půl lokte (délka hrubého těla), je džíva. Tak jako starý člověk z velmi 
bohaté rodiny, který říká: „Toto je celé mé jmění.“, třebaže nemusí mít 
na svém těle nic hodnotného, je velmi šťastný, stejným způsobem je toto 
pradávné Paramátman šťastné, říkajíc „Já jsem vším z tohoto světa.“ 

Ten, kdo toto realizuje, je Velkolepé Paramátman plné štěstí. Nikdo 
nezná toto Paramátman nebo to, jaká je jeho přirozenost. Nikdo nedo-
káže poznat jeho nejvzdálenější hranice. Jedině ten, kdo toto pozná, je 
Vše-Prostupující, Jeden Jediný, Paramátman, jenž je všude.

 
Večer, 5. 11. 1935

ba
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106. Věčný domov (Sajúdža sadan)
y sami jste Paramátman. Vaše „Pravá Přirozenost“ je toto. Ne-
máte žádné zrození, žádnou smrt, nijaké přicházení či odcháze-
ní. Věci, které mají formu, nejsou tím, čím jste. Voda nemá žád-

nou formu, vítr, oheň nemají formu. My jsme také tím, co nemá formu. 
Nirguna znamená – nemající žádné kvality. Slovo Ánanta značí „To, co 
nikdy nekončí.“ Paramátman je věčně existující, bez přestání. Ten, kdo 
ví, že jsme jako toto, kdekoliv a kdykoliv, je Paramátman. Jakmile po-
znáte skutečné kvality Paramátman, máte tyto kvality v sobě. Jsou ve 
vás vstřebány a musí být takto vstřebány. Protože Paramátman je vše-
prostupující, nazývá se Vše-Prostupujícím neboli Vjapak. Ve všech růz-
ných věcech je pouze Jedno, které existuje, stejně jako je ve všech or-
namentech pouze zlato. Všechna četná jména jsou používána za účelem 
usnadnit získání pochopení, Paramátman je však mimo jakýkoliv popis. 
Tyto Jemu přisouzené kvality jsou jednoduše Jeho jměním. Veškerý jev 
světa je bohatstvím Paramátman. To je Jeho faktický majetek. Ten, kdo 
má ozdobu těchto kvalit, je Paramátman. Díky Oddanosti je Jeho stav 
dosažen.

Devět druhů Uctívání neboli devítidílné Uctívání (Navavidha Bhakti) 
je takové, že se na jeho základě mnoho adeptů pročistilo. Mezi těmito 
devíti druhy je tím vrcholným „Sebe-odevzdání“, které se nazývá Átma 
Nivédana. Na tento devátý druh Uctívání bychom měli meditovat pro-
střednictvím naší vlastní vnitřní zkušenosti. Toto se popisuje jako „Stav 
Síly“, stav být „Svědkem“, stav Čajtanja. Podle toho bychom měli pro-
zkoumat svou vlastní zkušenost.

Poté, co dokončíme pudžu (akt svého uctívání), musíme Bohu či Guru-
ovi nabídnout svou hlavu (poklonit se). To znamená, že musíme opustit 
svou připoutanost k veškerému vlastnictví. Mezi oddanými je pouze pár 
těch, kteří meditují na přirozenost „Já“ a rozjímají o tom, co je jejich 
skutečné Bytí. Jen málo je těch, kteří se dotazují „Co jsem Já“?“ Pod-
stata tohoto druhu Oddanosti spočívá v tom, že bychom měli pozorovat, 
kdo jsme. Jakmile je poznáno, že nejsme nikdo, pak kdo je? Někdo je! 
Tento někdo je Paramátman. Nejvyšší „Já“ je dokonalé a bez kvalit. On 
(„Já“) je všemi objekty, všemi kvalitami, egem, vším. Jedině „vy“ tam 
nejste. Vše je Paramátman, ale když se stanete banálním, malým egem, 
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jste individualita, džíva. Pak vás v životě čekají obavy a utrpení a stává-
te se bezmocnými. Protože jste přijali stav individuality, džívy, stali jste 
se vězněm. To, co zůstává po rozpuštění stavu džívy, je Šiva. Všichni 
služebníci „Velkého Bytí“ jsou rovněž velcí. Višnu je Jeho mysl. Slunce 
a Měsíc jsou Jeho oči. Šiva je Jeho ego. Brahmadév je Jeho intelekt. 
Země je Jeho pokožka a vlasy. Vše toto je „Velkolepou Silou Pána“.  
V tom není nic nedůležité. Jakmile odejde pocit džívy, zůstává pouze 
Šiva, a On je Paramátman. V tu chvíli jsou všechny smyslové orgány 
povzneseny do této velkoleposti a jsou jim udělena jména různých bož-
stev. Má-li majitel dům, přirozeně pak vlastní také dveře a okna.

Objevem oddaného a Boha je Sebe-odevzdání (Átma Nivédana), ne-
boli nalezení Své Vlastní Skutečnosti. Sám oddaný je pradávným, pr-
votním, původním Bohem. Nazývat ho oddaným je nesprávné. Vy sami 
jste Bůh. Oddaný se snažil rozpoznat Boha a sám se stal Bohem. Bůh  
a oddaný nejsou odděleni. Oddaný je Bůh. Protože není spoutaný, je 
svobodný; tato svoboda je „Přednostní“. Podle zásad určených v Pís-
mech a na základě jeho vlastní přesvědčivé zkušenosti, On je výhrad-
ně Bůh. Před tím, než je toto rozpoznáno, jsou dvěma. Poté, co dojde  
k pochopení, je zde jen Jedno. Jestli máme názvy toop či ghruta, jména 
jsou dvě, ale představují pouze jednu věc, a tou je máslo (ghí). 

Věc, existence, je jen jedna, rozdíl je pouze ve jménu a tvaru. Bůh se 
nazývá oddaným a oddaný zase Bohem. Jestliže toto prozkoumáte na 
základě své vlastní zkušenosti, jedině pak budete přesvědčeni. Jakmile 
zmizela pochybnost, vytratil se také rozdíl dvou jmen. Poté je zde sku-
tečná zkušenost jednoho jediného Paramátman.

 Oddaný, který si myslel, že byl pouhé tělo, začal uctívat Boha, a jak-
mile rozpoznal své Skutečné „Já“, on, jako oddělená entita, zmizel. 
Trojí jev – Existence, Vědomí a Blaženost (Sat Čit Ánanda) – to vše 
se stalo Jedním. Moudré bytosti zakoušejí konečný zánik, rozpuštění 
světa ihned, a třebaže žijí v těle, stávají se bezforemnými a přirozeností 
Brahman.

Jakmile je dosažen devátý druh Oddanosti, Sebe-odevzdání, je tu jed-
nota s Bohem a naprostá svoboda neboli stav „Sajúdža“. Stav svobo-
dy „Salokata“ značí být v přítomnosti osvobozených a být znovu zro-
zen po Osvobození jako svobodný člověk. Stav svobody „Sameepata“ 
značí poznat Sebe Sama a čtvrtý stav svobody se nazývá „Sajúdžata“, 
jenž je možný díky odevzdání sebe sama, což vede ke skutečné „Sebe- 
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Realizaci“. Jestliže jste doteď opravdu následovali to, co jsem vám sdě-
lil, pak toto je Sebe-Poznání. Pochopili jste své vlastní Bytí. Potom jas-
ně vidíme, jací jsme, bez jakýchkoliv předsudků. „Úplnost“, která není 
na ničem závislá, je naší Plnou Dokonalou Existencí. Je zde pochope-
ní toho. Ten, kdo odevzdá „já“, stává se bezpodmínečně Svobodným. 
„Věčný Domov“ (Sajúdža Sadan) značí „Vše-Jednotu“, Osamělost. 
Tato „Absolutní Oddanost“ je nezničitelná. Oddaný odevzdal své „já“ 
Světcům a získal Sebe-Poznání. Je Sjednocený. Nemůže být nyní od-
dělen. Jestliže zcela neodevzdáte své „já“, Bůh Smrti (Jama) vám dá 
další zrození. Pak jste opět předmětem iluze. Pokud zapomenete na svou 
Skutečnou Přirozenost jakožto Šivy, Paramátman, pak On řekne, že je 
džíva. Je-li zanechána Oddanost ke Guruovi, je tu opět iluze. Proto byste 
se měli uchýlit k chodidlům Světce.

Bohatý muž spal a ve snu byl oklamán. Lidé mu řekli, že se zbláznil, 
že se stal choromyslným. Probudil se a začal žít jako žebrák. Díky po-
žehnání Světce však jeho iluze zmizela. Opět si pak užíval svého bo-
hatství a jeho falešná představa se vytratila. Měli bychom mít víru. Náš 
otec nás obdaroval půdou, proč bychom si neměli připomínat jeho jmé-
no a těšit se z vlastnictví? Co je dobrého na jedení jídla, zatímco otce 
kritizujeme? Přijali jste majetek a měli byste si ho užít, ale připomeňte 
si Jeho jméno, a pak jezte. 

Pokud si přejete těšit se svobodě a velkoleposti Paramátman, měli bys-
te sloužit Guruovi. Mějte k Němu velkou úctu a těšte se této Velkole-
posti. Jedině ten, kdo má takovouto víru, získá Sebe-Poznání. Ten, kdo 
má o tomto Poznání pochybnost, bude neustále a všude pronásledován 
pochybnostmi. Světci a Mudrci nám poradili, abychom považovali do-
konce i malé mravence a hmyz za Boha. Ten, kdo viní Světce, bude 
určitě trpět velkým neštěstím. Jeho intelekt se pomate a jeho Poznání 
ho opustí. Jelikož jste Brahman, neměli byste obviňovat druhé. Oprav-
dový Světec je ten, jehož pýcha zmizela. Ten, kdo je pyšný, nemůže být 
Brahman.

Poznání je jako mango, které když je zralé, hodnotíte na základě jeho 
vnějšího vzhledu a dalších znaků a chcete ho okamžitě utrhnout. Jestliže 
ho utrhnete v tento čas, je zajisté sladké. Chutná sladce. Znaky Poznání 
jsou tohoto druhu: milujete všechny Světce a Mudrce, máte pocit Jed-
noty a jste láskyplný ke každému. Ten, kdo má Sebe-Poznání, projevuje 
úctu ke všem Světcům a Mudrcům a není na nic pyšný. Na spolužáky 
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hledí stejně jako na Gurua. Myslí si, že celý svět je pouze Bůh. Takový 
oddaný je jako mango, jež je připraveno k utrhnutí. Je hoden skutečné 
spokojenosti. Takže oddaný se Sebe-Poznáním by neměl být na nic 
pyšný. Ten, kdo nemá rád podřadnou práci, není Světec. Je-li oddaný 
Gurua jen a jen Bůh, pak je jeho povinností pečovat o blaho všech lidí. 
Není možné někoho nenávidět. Bůh je Vše-prostupující „Já“ všech  
a oddaný Gurua je jako Bůh. Ten, kdo má upřímnou úctu ke Světcům, 
bude samozřejmě ctít všechny lidi. Proto ten, kdo slouží Světcům,  
získá Věčný Stav, Sajúdža.

 
Večer, 6. 11. 1935

ba

107. Sebe-Odevzdání
dyž poznáme, kdo jsme, víme, že jsme ničím a není tu nic než 
„Já“ pozorující vše. To je Sebe-odevzdání neboli Átma Nivé-
dana. Slovo Bhooma značí podporu. „Já“ je tato Bhooma (pod-

pora), což je svou přirozeností Zkušenost. Domníváme se, že jsme indi-
vidualitami, to však není správné. Iluze musí být odstraněna. Provaz byl 
od začátku pouze provazem, ale byla tu falešná představa hada. Poznání 
ničí nevědomost. Poznání „provazu“ zničilo klamnou představu (nevě-
domost) „hada“. Poznání nic nevykonalo, pouze odstranilo nevědomost.

Existuje příběh o deseti putujících. Během cesty chtěl jeden z nich 
spočítat, kolik jich je, ale zapomněl započítat sebe. Ostatní počítali stej-
ným způsobem a vždy zapomněli na sebe. A tak se stalo, že šel kolem 
jiný moudrý muž, který jich napočítal všech deset a ukázal jim, kde dě-
lají chybu. Podobně je zde iluze nazývající se individualitou, přestože 
jste ve skutečnosti „Já“. Poznání značí přesvědčení o tom, co je skuteč-
ná pravda. Poznání je nutné jen pro vystřízlivění. Poté, co už vaše ilu-
ze neexistuje, Upanišády, pětičlenné rozdělení principů přírody (pět ele-
mentů) a veškeré poznání již nejsou dále zapotřebí. Jakmile válka skon-
čí, brnění, meč, ochranné štíty, naprosto vše musí být odstraněno. Pak 
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je oslavováno vítězství. Podobně je to v případě Poznání. Jen co je do-
sažen cíl, nástroj není zapotřebí. Pro ty, co to nepochopí pomocí jedno-
ho písma, je nutné napsat toho více. Jakmile vás potká Guru, dá vám in-
strukce ve formě jednoho prohlášení či fráze, jíž je „Ty jsi To“ (Tat Vam 
Asi). Vy jste to však nepochopili, a proto je nutné pochybnosti odstranit 
podáním širšího vysvětlení.

K čemu jsou zapotřebí různé druhy znalostí tomu, kdo realizoval Brah-
man? Ten, kdo díky milosti Gurua realizoval Ryzí Poznání, nic nepotře-
buje. Vidžňána neboli Ryzí Poznání, je čiré mystérium. Někteří lidé radí, 
že tok pozornosti by se měl podobat tenkému proudu tekoucího ole-
je. Bude ale vůbec možné na základě jakéhokoliv konceptu realizovat 
Brahman? Jak může být Brahman nalezeno nějakým konceptem, když 
ho nelze získat studiem a ani uchopit intelektem? Toto může realizovat 
jedině ten, jehož ego-centrické myšlení zmizelo. 

Když dojde k Sebe-odevzdání (Átma Nivédam), tento stav se nazývá 
Úplná Svoboda (Sajúdža Mukti). Vyhlazení či rozpuštění iluze meto-
dou Rozlišování se říká Vivéka-Pralája. Jakmile k tomu dojde, zůstává 
Jediný Bůh. Ten, kdo se odevzdá Světcům, dosáhne díky jejich učení 
Jednoty. Nabude přesvědčení, že vše je pouze Jedno, a není zde něco 
dalšího. Pro toho, kdo nahlíží na svět jako na Brahman, je to Brahman, 
ale pro toho, kdo se na něj dívá jako na svět, je světem. Není to tak, že 
svět je nebo že není. Nevědomému se jeví jako svět, bystrému se jeví 
jako Brahman. Nikdy neexistuje chvíle, kdy ten, kdo je individualitou, 
neexistuje a není ani doba, kdy individualita existuje. Požehnaný je ten, 
kdo toto pochopí. Moudrý je ten, kdo má toto bohatství, protože to je 
bohatství Paramátman. Být opravdu vzdělaným značí vidět vše jako je-
diné Paramátman. Jakmile je zde realizace, že „vše je jedno jediné“, 
nelze se učinit odděleným, i když se o to pokusíte.

Stručně řečeno, jak může ten, kdo je zajedno se světem, být od světa 
oddělen? Může být někdo Vše-Prostupujícím Bohem (Višwambharou) 
prostě tím, že je tímto jménem označen? A co víc, jestliže je dooprav-
dy tímto Višwambharou, přestane jím být, pokud ho tímto jménem ni-
kdo nenazývá? Ten, kdo je Vše-Prostupující, bude takový vždy, není tu 
nikdo, kdo Ho může od Jeho celistvosti oddělit. Nebude odděleným,  
i když budete tvrdit, že je. Dejme tomu, že nějaký muž odešel do Va-
ránasí a vrátil se. Bude tento fakt anulován někým, kdo říká, že tento 
muž do Varanásí neodešel? Podobně ten, kdo se jednou sjednotil s Brah-
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man, nebude ponižovat sebe sama do stavu individuality. Síť iluze ho 
již znova nezasáhne. Mějme příklad: hořící lampa, která je namalová-
na na obraze, není uhašena větrem. Brahman není ani existující ani nee-
xistující. Není iluzí, individualitou, Šivou či Brahmou. Ať je to jakéko-
liv, takové to je, ale není to žádným způsobem určitelné. Oba pojmy „Ty“  
a „To“ zmizely, a přesto tu něco „Je“, což je známo prostřednictvím  
pojmu „JSI“ v prohlášení „Ty Jsi To.“ Ten, kdo dosáhl tohoto stavu 
„Existence“, nebude (přece) „ničím“.

Ve světě jsou dva stavy, „je“ a „není“. Který z nich začal existovat 
jako první? Jak vešel v existenci stav „není“? Nejprve tu musí být jed-
na věc, která „je“, a tímto může vzejít ono „není“. Když je někdo pří-
tomen, může říci, že někdo jiný je nepřítomen. Není-li nikdo přítomen, 
kdo tu bude, aby řekl, že druhý je nepřítomen? Jedině přítomný může 
něco říci, a proto slovo „je“ se stává platné. Jedině ten, kdo „existu-
je“, může prohlásit, že něco „není“, a tudíž je existence přítomné osoby 
prokázána jako fakt. Ten, kdo říká, že umřel, je lhář. Zlato může říci, že 
je železem, ale hodnota Zlata tím neklesla. Jeho hodnota zůstává fixní. 

Ten, kdo „Realizoval“, se může zcela dobře vrátit do světa. Není špat-
né být zaneprázdněn světským životem poté, kdy dosáhnete úplného 
Poznání „Já“. Nicméně měli byste jednat náležitě, bezchybně. Opět se 
stanete tím, čím jste byli před Realizací. Nyní jste se vrátili zpět poté, 
kdy jste se stali tím, co jste již byli. Teď můžete svobodně jednat ve svě-
tě. Vůči tomu, kdo byl „Tam“ (Skutečností) a svobodně se vrátil zpět, 
nelze nic namítat. Není správné říkat, že Realizovaná Bytost, která je 
plná moudrosti, nepoužívá pojem já. Nicméně je si plně vědoma toho, 
že já je falešné. 

On byl „Tam“ (Skutečností) a nyní se vrátil. Neexistuje žádné psané 
pravidlo, že by měl někdo po dosažení Čirého Poznání mluvit odliš-
ným jazykem. Někteří lidé se dokonce i po domnělém dosažení Sebe- 
Poznání záměrně chovají jako ztřeštění hlupáci. Mají koncept, že se od 
ostatních liší. 

Jaké připomínky lze uvést na adresu těch, kdo záměrně žijí jako otr-
hanci? Jediné, co o nich můžeme říci, je to, že je to jejich špatná kar-
ma, kterou si musí vytrpět. Ať je viděn jakýkoliv dobrý nebo špatný ob-
jekt, ve své podstatě je čirý. Není důvod, proč dělat výstřední věci, ale 
tito lidé je dělají. Není to nic než ničení moudrosti. Budou opakovat vše, 
co jim sdělil jejich Guru, ale nemají poznání ze své vlastní zkušenosti.
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Jediná věc pro skutečné pochopení Brahman spočívá v tom, že „já“ 
zmizelo. „Já“ je odstraněno. Ten, kdo má toto Čiré Poznání, nemá žád-
nou iluzi. Jakmile se stal Bohem, je Bůh. Co na tom záleží, jestli je na-
zýván jiným jménem? Falešné zdání překrývající Skutečnost je pryč. 
Je poznáno, jak nastal tento fenomén falešného jevu, a co je to Skuteč-
nost. Skutečnost nezmizí a iluzorní jev nepřetrvává. Přirozenost toho, 
co je, takové jaké to je, je poznána. Nyní je karma završena a došlo 
k Sebe-Odevzdání.

 
7. 11. 1935

ba

108. Stav Dokonalé Bytosti  
(Siddha-Pada)

en, kdo odevzdá sebe sama Světcům, je ozářen Poznáním „Já“. 
Ten, kdo pochopí, že celý svět je pouze naší Původní Přiroze-
ností, se nemůže stát odděleným, dokonce ani, kdyby se snažil. 

Taková bytost nemá žádný strach. Faktem je, že jakmile je poznáno, co 
je to Pravda, vaše pochopení nepodléhá změně. I když se o to pokusíte, 
nemůžete být nijak odděleni. Všechny viditelné objekty nejsou pro vás 
nic jiného než Brahman. Železo, které se po dotyku s posvátným kame-
nem proměnilo ve Zlato, se nestane znovu železem. Máte-li pochopení, 
že „Nejen vy jste Brahman, ale že vše je Brahman“, nestanete se oddě-
lenými či odcizenými. Jste oddanými a stanete se Bohem. 

Na základě své zkušenosti jste pochopili, že v první řadě nejste nic 
jiného než Brahman. I použití slova „stal se“ je nesprávné. Vy jste byli 
Bohem již předtím. Ten, koho Světci prohlásili za osvobozenou by-
tost a nazvali svým příbuzným, se stal dokonalou bytostí. Individualita 
(džíva) je Brahman, nic víc. Světci ho přijali do svého společenství 
a poskytli mu místo odpočinku. On je přesvědčen, že Bůh je oddaný  
a oddaný je Bůh. Nyní veškerá potřeba pro další promluvu skončila. 
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Bůh by měl být spatřen v oddaném. Skutečný způsob vidění je hledět 
na sebe jako na Boha.

To, co jsme nazývali opicí, se nyní stalo Marutim (Hanumán). On je 
nyní Bůh. Stal se Paramátman, kterým byl. Ve jménu a formě se stal 
Bohem. Lakšman, oddaný Rámy, je rovněž bez zrození a smrti, nevidi-
telný, bezforemný, bezbarvý a beztvarý. Toto jsou atributy Boha a tato 
Velkolepost v Něm byla pojata. Toto je Skutečná Sláva, Skutečné Bo-
hatství. Veškerá další scenérie a jakákoliv další sláva jsou falešné.

 Vrozenou vlastností škorpióna je bodat. Vlastní kvalitou vody je po-
topit kohokoliv, kdo spadne do řeky. Tato vlastnost patří vodě. Stejně 
jako je sladkost kvalitou a hodnotou cukru a nikdy ho neopustí, podobně 
taktéž Velkolepost (Sláva) Brahman je jeho vlastní. Osm duchovních 
sil jsou jeho neoddělitelné kvality. Někdo může vnímat zcela nepatrné 
věci. Tato schopnost se nazývá Anima Siddhi. Takovéto duchovní síly 
(siddhis) jsou všechny přirozeně obsaženy v Brahman. Když si vybaví-
me krávu, její ocas a rohy ji neopustí. Stejně tak Boha nikdy neopustí 
Siddhis nebo Sláva (Velkolepost). 

Vaší skutečnou Silou a mocí je naprostá Všudy-Přítomnost. Proto bys-
te neměli věnovat pozornost těmto Silám (Siddhis). Nepokoušejte se 
opakovaně zjišťovat, zdali ve vás síla je, či není. Nepřísluší vám tes-
tovat svými prsty, jestli je mango zralé. Když je zralé, tak jistě vydává 
dobrou vůni a bude chutnat lahodně, protože nyní toto ovoce dozrálo.

Bůh by měl tiše přebývat v chrámu, a jestli jsou v něm uctívatelé, 
budou určitě uctívat. Jakmile syn dospívá, je samozřejmostí, že mu ros-
te knír. Pokud jste si jisti Brahman, zajisté dosáhnete Jeho Síly skrze 
Poznání. Neměli byste být zbaveni víry tím, že jste sklíčeni, jestliže se 
vaše síla ukazuje být omezená. 

Moudrá Bytost (Džňánin) by si měla být vždy jista, že zlá znamení 
či prohra se nikdy proti ní neobrátí. Stručně řečeno, vaše přesvědčení 
by nemělo kolísat. Nikdy byste neměli zapomenout svou pozici. Naše 
Skutečná Přirozenost Bytí, jež je totožná se Satguruem, by nikdy ne-
měla přestat zřít Paramátman. Měli bychom mít neustálý, neomezený 
daršan tohoto Paramátman. Bůh říká: „Ten, kdo se chopí mého jména, 
bude úspěšný.“ Pak kdo a jak bude skrývat či ukazovat jakákoliv zlá 
znamení? Vaše vlastní Síla, vaše Schopnost, je vždy s vámi, naplňujíc 
vás zevnitř i vně. Bůh, který je buď dobrý či špatný, přebývá pouze ve 
vás. Je nadmíru benevolentním Bohem. Veškeré duchovní síly jsou vý-
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hradně u Jeho Chodidel. Nedívejte se na ně (síly). Vaše skutečná Sláva 
je vaše vlastní Bytí, Skutečnost, a nikoli osm duchovních sil. Vše to, co 
existuje, není skutečně nic než „Já“, Átman, a také Parabrahman, které 
je Esencí všech těchto sil. Je to díky Jeho Moci, že siddhis mají vnitřní 
motivaci ducha a jsou mocné. Kdyby „Boží Já“ (Átmaram) nevlastnilo 
sílu „Já“ či moc „Já“, odkud by pak duchovní síly mohly brát svou sílu 
a moc?

Všechny síly, které vytvářejí a udržují nespočet vesmírů, berou svou 
sílu pouze z Nejvyššího „Já“, Paramátman. Tudíž jediné, co je zapo-
třebí, je Sebe-Realizace, a pak je úkol dokončen. Když si oddaný, kte-
rý získal duchovní síly prostřednictvím různých duchovních praktik, 
přeje, aby byla konkrétní práce udělána, je dokončena jedině tato část 
práce. Musí na ni vynaložit svou vlastní energii. Džňánin je však So-
běstačný. Pro Něho se staly všechny věci ryzí, tudíž zde není ani dobré 
ani špatné. On sám je ztělesněním dobroty, tak kdo mu může vytvořit 
jakoukoliv potíž? Jak může být Síla toho, kdo je Všemocný a Dokona-
lý, oslabena? 

Všechny siddhis získávají svou sílu jedině z Něho. Šiva je ztělesněním 
dobroty. Proto nikdy nepřemýšlejte o špatných věcech. Veškerá Sláva 
(Velkolepost) spočívá ve vašem vlastním Bytí. Neuchovávejte v mys-
li slabost. Vše je v pořádku a příznivé. V individualitě jsou přítomny 
všechny typy zla a nechtěných věcí, avšak v Šivovi je vše Velkolepou 
Úplností, vše je příznivé. Zde nabýváte vlastnictví Božího Království  
a všechnu jeho vznešenost. 

Bůh je To Původní, nemá žádný začátek a Jeho Oddaný získává veške-
rou Jeho Sílu. Nyní je oddaný Bohem přímo před vaším zrakem. Jak Ho 
může Jeho síla opustit? To je nemožné. Říká se, že když přeběhne přes 
ulici černá kočka, je to zlé znamení. Ale jaký vliv to může mít na Jeho 
oddaného? Já jsem esencí Času. Já jsem příznivý v příznivý okamžik. 
Já jsem vytvořil Čas. Čas nemůže zkřížit mou cestu. Ve vaší mysli musí 
být plně ukotven fakt, že vy jste „Vládce Všeho“. 

Lidé dychtivě čekají na smrt bohatého. Takže dobro a zlo pochází  
z tohoto světa, v našem skutečném Bytí jsou však nedůležité. Když si 
Světec něco představí, siddhis neboli síla závisí na této představě, co je 
ale chtěno v Paramátman, které je úplné se všemi silami? Paramátman 
má všechno bohatství, veškeré jmění. Nač se starat o to, co běhá v mys-
lích ostatních? Co jiného se dozvíte, kromě znepokojení „co se přihodí  
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a jak se to přihodí“? Proč byste si měli přát hromadit ve svém domě zla-
to, když jste Bůh? Jak můžete být Paramátman, jestliže máte takovouto 
touhu? Žádné štěstí z těchto sil, které očekáváte, získat nelze. Je to jen 
způsob krácení času.

Vaše Skutečné Bytí je Věčným Štěstím. Je překvapující, že si vytváříte 
představu nějakého jiného druhu štěstí. Vy sami jste Velkolepostí (Slá-
vou), Štěstím. Vy jste Nejvyšší Štěstí ze všech štěstí. Je vaší povinností 
přát dobro všem bytostem, ať už jsou to přátelé či nepřátelé. Světec 
nikdy nesmýšlí zle o někom, kdo mu způsobuje těžkosti. 

Ten, kdo ke Mně přišel, spatřil mne jako Boha, a přišel jedině tak, jak 
přichází Bůh – aby se dotazoval. Ať už vás někdo uctívá a přeje vám 
vše dobré, anebo ať vás někdo uráží, měli byste mu vždy dát jedině 
požehnání. Neciťte se rozradostněně kvůli nějakému dobrému výsled-
ku, či zarmouceně kvůli nenaplnění vytouženého záměru. Ten, kdo má 
víru, získá od vás štěstí. Budou se s vámi potkávat jedině ti, kterým 
to přinese užitek. Do té doby se s vámi nesetkají. To, co se má stát, je 
již „napevno stanoveno“ v neviditelném světě. Vaše proroctví (před-
pověď) je náznak, ale je pravda, že je nezbytné. Mělo by zde být vaše 
požehnání (dobrořečení).

 To, že bude práce splněna, je míra, ke které je již ustanovena. Dok-
tor dává léky, aby obnovil vaše zdraví, někteří pacienti mohou zemřít. 
Jaká je vina doktora? Nestačí, že by měl mít doktor skutečnou touhu po 
pacientově uzdravení? 

Stali jste se Světcem nikoli pro ostatní, nýbrž pouze pro sebe sama. 
Jestliže z toho někdo získá prospěch, nechť ho má, ale vy byste neměli 
přemýšlet o tom, co získáte a ani byste se neměli obávat o svou sílu. 
Nikdy se neodkloňte od víry ve váš vlastní stav „Já“. Zamyslete se 
nad tím, zda jste se stali Brahman kvůli Němu samému, nebo jen kvůli 
tomu, abyste uspokojili iluzi. 

Postavení je velmi vysoké. Nenechte se sesadit z trůnu, který je právo-
platně váš. Říká se, že Světec Nárada dosáhl Brahman, ale ten, na koho 
se podíval, zemřel. Takže se neobávejte, že by někdo nemohl zemřít 
vaším pohledem. Nenechte svou víru váhat. Nejste snad Brahman, ať 
se stane cokoliv? Je-li víra ukotvena v Brahman, pak Síla vzrůstá skrze 
Cestu Poznání. Nicméně pochopte to tak, že vaše osamocenost není vy-
rušena. Musíte si být jednou provždy jisti, kdo jste, kde jste a jak jste. 
Ten, kdo je Paramátman, nemůže být nikdy ne-Paramátman.
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109. Bůh a Oddaný jsou jedním
ení zde nic než Bůh. Vy jste výhradně Bůh. Vše, co je viděno, 
je Bůh. Ten, kdo se o tom přesvědčil, je největší mezi Světci  
a nejvýznačnější mezi Osvoboditeli. Účinek zření Boha je ta-

kový, že pokud jste si jisti, že jste Bůh, získáte Jeho Slávu (Velkole-
post). Tak, jako když vám je známo, kdo jste a jakým typem osoby jste, 
obdobným způsobem víte, co potřebujete a co nepotřebujete. Vše toto je 
pochopeno zcela přirozeně. Rovněž také víte, jaký druh věcí byste měli 
vlastnit a do jaké míry byste měli věci kontrolovat. Nicméně všechny 
činnosti jsou navrženy a vykonány jedině v souladu s vašimi koncep-
ty o svém postavení, zevnějšku a různými kvalitami. Podle toho se tě-
šíte své slávě.

Existuje jeden příběh o malém dítěti, princi, které bylo nečekaným 
zvratem událostí odcizeno rodičům a toulalo se po neznámých kou-
tech světa. Když lidé viděli obtížnou situaci malého dítěte, pocítili  
k němu lítost. Protože na chlapci nebylo nic, co by naznačovalo, že je 
princ, nikdo neznal jeho pravou pozici, a všichni o něj pečovali pod-
le vlastních možností. Během svého putování se chlapec setkal s boha-
tým sedlákem, který neměl syna. Sedlák chlapci navrhl, aby s ním žil  
a stal se jeho synem, čímž by se těšil vlastnictví tisíců ovcí a koz, stejně 
jako rozlehlých hornatých pozemků. Chlapci však nechutnalo sedláko-
vo jídlo, protože u něho jedl pouze mléko, podmáslí, kořenovou zeleni-
nu a ovoce. Jelikož si chlapec neustále uvědomoval svůj královský pů-
vod, a protože byl princ, nedomníval se, že by ho vlastnictví sedlákova 
majetku těšilo. Po nějakém čase a různými cestami tudíž znovu proká-
zal své královské dědictví a stal se Králem. 

Stejným způsobem, podle Duchovní Božské Síly uvnitř a nepřetrži-
tým pamatováním na své „Já“ postupně dosahujeme Božské Velkole-
posti, Poznání Skutečnosti, svého Pravého Původu, jenž je naší Základ-
ní Přirozeností. Získáváme postavení, které je původní pozicí našeho 
Skutečného „Já“. 

Ten, kdo žije v tělesné totožnosti, trpí bolestmi těla. Ten, kdo je su-
žován bolestmi těla nyní, bude jimi muset znovu trpět i v budoucnu. 
Ten, kdo je již teď mimo úroveň tělesného vědomí, bude takto pokra-
čovat i poté.
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Takový student, který nestuduje, a zatímco učitel mluví, přerušuje ho 
otázkami, není chytrý. Student se táže: „Jak mohu být mimo tělo? Pověz 
mi, jak dosáhnu Této Velkoleposti?“ Mistr říká: „Laskavý učitel znovu 
studentovi učení vyložil.“ Je to individualita, která říká: „Já jsem tělo.“ 
„To“, co je za tělesnou úrovní, je ne-objektivní. „Ono“ je tou Původ-
ní Věcí, je subjektivní. Vše, co je emotivní, vymyšlené a vzniklé, je ob-
jektivní. Podle toho, jaký je koncept či představa, takový je svět. To vše 
je konceptuální. Individualita, džíva, je falešná. Vaše Existence, sama
o sobě, je beztělesná. Osoba, která je nazývána jistým jménem, je ztěles-
něná, ale „To“, „Existence Uvnitř“, je beztělesná a vy jste „To“. 

Jestliže se zeptáte, kdy jste za tělesným vědomím, odpovědí je to, 
když spíte hlubokým spánkem. Ve skutečnosti jste za stavem hluboké-
ho spánku. Ve spánku neexistuje žádný svět a žádná bolest. To je dů-
vod, proč je spánek odpočinkový a dodává spokojenost. Štěstí vlastní 
Existence daleko předčí (transcenduje) pohodlí spánku. „To“ je vaším 
Skutečným „Já“. Kdo spí? Vy jste „To“, co je mimo tělo. Hluboký spá-
nek je příjemný díky „Tomu“. Mějme přirovnání k teplému jídlu, kte-
ré je umístěno do chladu. Brzy vystydne a uchová se. V tomto příměru 
jídlo vychladlo díky kvalitě ledu. Obdobně díky vaší Existenci, je hlu-
boký spánek pociťován jako zkušenost štěstí.

Vy jste „To“. Vy jste Přirozeností „Toho“. Proto byste neměli říkat, 
že jste tělo. Tvrdit to je chybné. Říkat „Já jsem tělo“ je naprosto špat-
né. Být jen tělem a fungovat v rámci jeho omezení je samo o sobě hří-
chem. Ten, kdo to pochopil, v souladu s Písmy, je Paramátman. Je svo-
bodný, za kvalitami, za formou, nezničitelný a neviditelný. On je Tím, 
kdo je oslavován Védami. Védy a další Písma jsou ozdobou, vyzname-
náním takovéto osoby. Dokonce i poté Ho nebyly Védy schopny po-
psat. On je tím Paramátman, pro něhož je popis vždy nedostačující. Co 
je Jeho Velkolepost (Sláva)? Veškeré poznání, modlitby a mantry opě-
vují Jeho slávu, slávu Paramátman. Mohamedáni Mu říkají Khuda ne-
boli Alláh. Křesťané neuctívají nikoho jiného než Jeho. On je Bůh, ke 
kterému se modlí všechna náboženství. Jakmile odložíte tělesnou totož-
nost, jste to vy, kdo se těší „Této Velkoleposti“. Jestliže se muž, který je 
ve skutečnosti králem, chová jako sedlák, je to jeho smůla. Co s tím mo-
hou ostatní dělat? 

My jsme dokonalou celistvostí Božskosti samotné. Toto beztělesné 
Paramátman je takové, že úspěch, sláva, síla, to vše je Jeho Velkolepost. 
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Je-li vaše víra, že jste Paramátman naprosto pevná, pak to je „Bůh s pl-
ným Přesvědčením“.

Pokud nemáte ani ponětí o Paramátman, jsou zde všechny různé dru-
hy zla, které jsou jako hadi a škorpióni v životě. Tam, kde není odda-
ný Boha, tam není ani potucha o Paramátman. V tom spočívá veškeré 
neštěstí. Říkat, že svět je konceptuální či psychologicky vymyšlený, 
značí mluvit z hlediska iluze neboli máji. Manželem máji je Paramát-
man. Ona nejprve nakrmí dobrým jídlem Paramátman, poté dá pomíji-
vé věci ostatním. Tam, kde je Krišna, tam přebývá úspěch, sláva a síla. 
Vaším domovem jsou Nebesa (Gókul – město, ve kterém žil Krišna) 
a vaší manželkou je sama Rádha (Krišnova oddaná). To, co jíte, je 
nabídkou Nejvyššímu Bohu, Šivovi. Jakmile jste si jisti, že jste Pa-
ramátman, voda v době vaší koupele je samotnou Gangou. Sníst 
zbytek jídla z Džňáninova talíře je srovnatelné se zásluhou získanou 
z nakrmení stovek tisíců Brahmínů. 

V Hinduistické mytologii se uvádí, že během festivalu jadnja snědl 
Světec Šuka, jenž na sebe převzal formu papouška, několik zbytků jídla 
a v té době za každé sousto, které pozřel, zazněl na nebesích zvuk zvonů. 
Říká se, že pokud jste Seberealizovaní, dokonce i mravenec, který sní 
drobek jídla, jenž vypadl z vašeho talíře, dosáhne Osvobození. Jestliže 
jedenkrát hlasitě provoláte jméno Boha, zůstane znít v celém vesmíru 
po celý den.

Existuje příběh o žákovi Světce Kabíra. Tento žák jednoho dne přišel 
do vesnice, kde navštívil velmi nemocného muže, který byl na sklon-
ku života. Tento člověk byl návštěvou žáka velkého Světce Kabíra 
ve svém domě velmi rozradostněn. Ostatní lidé žáka úpěnlivě prosili  
o požehnání a uzdravení tohoto nemocného muže. Proto žák nemocné-
ho laskavě utěšil a uklidnil a řekl mu, aby vyslovil třikrát jméno Rámy. 
Jakmile tak muž učinil, nemoc zmizela a on se zcela uzdravil. Po ně-
jakém čase se žák vrátil domů a vyprávěl tuto příhodu Kabírovi. Kabír 
se ale na žáka velmi rozzlobil a řekl: „Kdybys jen jednou vyřkl jmé-
no Rámy, umírající muž by se uzdravil. Tak proč jsi mu řekl, aby jmé-
no Rámy opakoval třikrát?“ Žák byl zahanben. Stručně řečeno, poin-
tou tohoto příběhu je to, že Realizovaná Bytost si musí být Svou Si-
lou a Kapacitou jista. Jedině pak se stane Velkolepou. Měla by žít ve 
Svém Vlastním Postavení.
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Existuje také příběh o Světci, jenž žil se svou ženou a byl oprav-
du dokonalou Sebe-Realizovanou Bytostí (Mahátmou). Jednoho od-
poledne si šel zdřímnout. Ale když pořád nevstával, a to už zapada-
lo Slunce, manželka ho v domnění, že bude velkým hříšníkem, pokud 
Slunci před zapadnutím nenabídne vodu, probudila. On se jí zeptal: 
„Proč jsi mne vyrušila? Dokud nevstanu, Slunce nezapadne!“ Když 
to řekl, opět usnul a Slunce čekalo. To bylo proto, že Mahátma si byl 
zcela jist Svou Silou. 

Faktem je, že vy jste natolik mocní, že svět by bez vašeho přání ne-
fungoval. Nicméně nejprve musíte mít víru v to, kdo skutečně jste. 
Tuto Velkolepost získáte jedině tehdy, když zahodíte představu, že jste 
pouhé tělo. 

Musíte pochopit sami pro sebe, že vy sami jste Štěstím. Jestliže doká-
žete pochopit, že již existující Štěstí je vaše Přirozenost, nepotřebujete 
vstupovat do problému vymyšlených věcí. Je to díky úplnosti vaší Ra-
dosti, vašeho Vnitřního Štěstí, že je štěstí pociťováno ve vnějším světě.

Večer, 9. 11. 1935

ba
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110. Těšte se Slávě,  
jakmile odhodíte tělesné vědomí

dhozením totožnosti s tělem dosáhnete Velkoleposti (Slávy). 
To znamená, že získáte Stav Brahman. Tímto způsobem se sta-
nete velkými. Pokud se však budete držet těla, stanete se zce-

la malými. Jestliže mysl doufá v to, že získá peníze a další věci, bude-
te ještě menšími. Tím, že jste Brahman, stáváte se velmi významnými. 
Jakmile se začne mysl zužovat, stává se velmi malou, a pokud se začne 
víc a víc rozšiřovat a zvětšovat, stává se Brahman. Připoutanost k tělu 
vás činí malými a být zajedno s „Já“ vás dělá velkými. U dveří příbyt-
ku Boha je král větším žebrákem a chuďas menším žebrákem, protože 
jakmile člověk odhodí totožnost s tělem, je tu Stav Brahman. Tím, že se 
ztotožňujete s tělem, kráčíte po nesprávné cestě. Měli byste pevně věřit 
poučení, které vám dává Světec.

Tazatel se ptá: „Jaké je toto poučení? Jaká je víra a co je touto vírou 
v Jeho poučení? Prosím pověz mi.“ Guru říká: „Světec neustále ví, že 
vy jste Nejvyšším Štěstím, vy jste „Já“.“ Nemáte žádné zrození a nikdy 
byste neměli mít z ničeho strach. Rodiče a příbuzní se snaží upevnit vaše 
tělesné vědomí a vy jste kvůli tomu donuceni trpět strachem. Nicméně 
nasloucháním učení Světce se od strachu oprostíte. Proto naslouchejte 
poučení od Světce. Významným prohlášením Véd je: „Ty jsi To“. Tento 
výrok říká, že nejste nic jiného než Brahman. Ten, kdo na to nezapomí-
ná, je Bůh. Význam tohoto tvrzení je ten, že „Vy jste Paramátman“, vy 
jste přirozeností Samotného Brahman. Toto je význam velkého prohlá-
šení, které je potvrzováno mnoha důkazy. Fakt, že vy jste Brahman, je 
„Samo-Zřejmý“. Vždy jste byli jedině Brahman, i když jste si mysleli, 
že jste individualitou, jen jste si „Toho“ nebyli vědomi.

Někteří tvrdí, že dosáhnete Brahman jen po smrti. Nicméně pokud Ho 
nemůžete dosáhnout během života, jak se to může přihodit v případě, 
když jste mrtví? Jaký je důkaz zkušenosti, že k tomu dojde? Kdo může 
tento důkaz poskytnout? Nějaký hlupák říká: „Jak můžeme být svobod-
ní teď, v tuto chvíli? Jakmile svět zanikne, pak je tu Osvobození auto-
maticky.“ Tito hlupáci si neuvědomují, že když jeden svět skončí, nutně 
musí vzniknout druhý. Je hloupé tvrdit, že dosažení Brahman zde bude 
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jako samozřejmá věc, když iluze zmizí či tělo umře. Jedině ten, kdo je 
mimo tělo, zatímco je v těle, a nevnímá iluzi, dosáhl „Štěstí Skutečnos-
ti Brahman“. Toho musí být dosaženo, zatímco žijeme v těle. Jakmile 
skutečně „Pochopíte“, těšíte se rovněž tělesnému vědomí i světu. Nikdy 
neztrácíte svou rovnováhu, klid.

 Jednou spatřil muž na ulici dlouhý kořen a myslel si, že je to had. 
Jakmile si ověřil, co to je, poznal, že to byl pouhý kořen. Poté zde ne-
byla potřeba kořen zabít. Naopak, hodil se jako palivové dříví. Tímto 
způsobem iluze hada zmizela. Obdobně byl nejprve zakoušen zdánlivý 
projev světa, a nyní se stal neskutečný. Zneklidňující myšlenka „co 
teď dělat?“ zanikla. Toto vše není nic než falešné iluzorní zdání. Proč 
bychom nyní měli provádět nějaké úsilí? Není zde ani potápění ani 
vznášení. Je tu opravdová zkušenost být vlastníkem světa. Vaše „Já“ je 
vlastník. „Já jsem vždy ne-činný. Dokonce ani pomocí mysli nenavr-
huji či si nepředstavuji žádnou činnost. Vše přichází a odchází samo od 
sebe. Koncept omezenosti a svobody je nyní vykořeněn a zmizel. Ten, 
kdo si žádal polévku, obdržel Nektar Nesmrtelnosti.“

Filozofie Védanty je tak štědrá, že nabízí „Klid Brahman“. Nicméně 
osoba, která to nabízí, musí být „Pravý Guru“, Satguru, který realizoval 
Brahman. Bez Něho vám Védanta není schopna nic nabídnout. Védy 
jsou bez Satgurua žebrákem. Jestliže zkoumáte Védy, řeknou vám: „Po-
kud chcete poznat Naši Velkolepost, měli byste jít za Satguruem. Jinak 
nic nepochopíte.“ 

Ve snu se vám zdá, že vás chce napadnout tygr. Jak mu můžete utéct? 
Jaký je lék? Lékem je to, že se musíte probudit. Naučte se štípat za 
účelem Toho, což znamená, že musíte učinit přesvědčení „Já jsem Brah-
man“ velmi pevným. Pak se všechno utrpení zmenší. Být individua-
litou je prací iluze. Ten, kdo se považuje za individualitu, vnímá svět  
a svět ho obtěžuje. Jakmile uchopíte přesvědčení „Já jsem Brahman“, 
svět zmizí. Falešnost světa je odhalena, její neskutečnost je dokázána  
a „Já“ je „Samo-Zřejmé“.

 
Večer, 10. 11. 1935

ba
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111. Duch obavy
oposud jste tedy měli falešnou představu individuality, dží-
vy. Jakmile je koncept džívy pryč, koncept Boha, neboli Šivy, 
jeho protějšku, rovněž zmizí. Iluze, Mája, se jevila jako velmi 

hrůzostrašná, ve skutečnosti je však neexistující, není ničím jiným, než 
zdánlivým jevem. Výsledkem Sebe-Poznání je naprostá bezstrachovost. 

Sebe-Poznání značí, že zde není žádný strach z jakýchkoliv bytostí. 
Tento život, který nemá nijaký strach z bytostí, je životem bezforem-
ným, a je dokonce i za tím průhledným (transparentním). Není hmotnou 
formou, která je vnímatelná našimi smysly. Nemůže být zničen žádný-
mi experimenty, do kterých je zapojeno pět elementů. Není dokonce 
dotčen pocitem majícím poznání. Je-li iluze neskutečná, proč bychom 
měli mít nějaký strach z toho, co se přihodí nebo jakým způsobem se 
to přihodí? Ve snu se můžete strachovat, ale následně po probuzení je 
strach pryč. Podobně, jestliže jste probuzeni do své Skutečné Přiroze-
nosti, strach zmizí.

 Mnoho nevědomých lidí se obrací na astrologa, aby jim vysvětlil 
význam jejich snů. Stejně tak, i když je tento svět prokázán za nesku-
tečný, jakmile se začnete obávat, dokazuje to, že nepoužíváte náleži-
tého rozlišování (vivéka). Kdykoli je tu obava, není zde „Klid Sebe-
Poznání“. Jedině ten, kdo obdrží radost z Klidu, je tím, kdo si je jist 
svou Skutečnou Přirozeností.

Ten, jehož mysl je sklíčená, není nikdy zbaven úzkosti, protože trpí 
falešnou představou, že je individualitou. Ten, jehož mysl postrádá roz-
lišování, se nikdy nezeptá, proč by se neměl obávat. Všichni lidé jsou 
zastřeni úzkostí a umírají se strachem, nikdy se však nezamyslí nad tím, 
proč by se vůbec měli obávat. Nechali jste si do domu, do své vnitřní 
svatyně, vpustit psa obavy. Strach není k ničemu užitečný. 

Otázkou je: „Čeho by se mělo bezforemné „Já“ obávat?“ V každé 
živé bytosti se ve dne v noci odehrává boj. Dokonce i soudce či král 
není zbaven úzkosti, protože tento soudce nevěnuje náležitou pozor-
nost strachu. Bez úzkosti ani neodejde spát. Jen co si lehne do postele, 
spustí se jeho obavy. Proč, ptám se? Alespoň spát by měl klidně. Násle-
dujícího dne, jakmile vstane, bude mít díky tomu, že si během hlubo-
kého spánku od strachu odpočinul, nějaký užitek. Přesto se tento muž 

Oddanost_inside_last.indd   137 24.6.2014   8:54:03



138

nikdy nepřestane strachovat. I když ze spánku získal nějaký prospěch, 
pořád je pln obav. Probuzení se do „Já“ je samo tím, co je skutečně 
blahodárné. Tudíž se vás ptám, proč byste se měli znepokojovat? Vše, 
co chcete dělat, byste měli provádět bez obav. Kvůli úzkosti se poznání 
stane nedosažitelné a Duchovní Poznání není pochopeno. To, co se má 
stát, se stane, tak proč by zde měly být obavy? I Pán, Šrí Rámačandra, 
musel místo sezení na svém trůnu jednoho dne odejít do lesa. Tedy sta-
ne se pouze to, co se má přihodit. Tak proč se kvůli něčemu obávat?

 Klid Brahman je velmi křehký, velmi jemný. Nicméně tento „Velko-
lepý Klid“ není možný v důsledku obav. Ti, kdo praktikují duchovní 
praxi (sádhanu) s touhou těšit se „Tomuto Klidu“, by se nikdy neměli 
strachovat. Jedině poté může být „Tento Klid“ dosažen. Jakmile je ilu-
ze džívy pryč, „Já“ je plně Realizováno.

Proč byste měli mít jakékoliv obavy? Iluze je viditelná pouze pro před-
stavivost. Jestliže nemáte žádnou představivost, pak iluze nic nedělá. Je 
jeden příběh o lichváři, který se neustále strachoval, co bude, pokud se 
přihodí to či ono. Byl velmi zámožným mužem s velkou rodinou, měl 
množství krav, volů a koní. Vlastnil mnoho služebných a jeho dům byl 
vždy plný obilí. Jednou během oslav Divali, po honosné rodinné veče-
ři, jen tak pohodlně odpočíval ve své hale. V tu chvíli si vzpomněl na 
to, že před pár lety město zasáhlo období sucha, kdy množství dobytka 
zahynulo, mnozí vesničané umřeli a mnoho dalších lidí bylo na pokraji 
smrti kvůli nedostatku jídla. A tak, jak tu tak pohodlně seděl a připomí-
nal si dávné časy, přemohl ho smutek. Zmocnila se ho deprese a jeho 
oči zaplavily slzy. 

Krátce poté za ním přišla jeho manželka a našla ho v tomto rozpo-
ložení. Byla zvědavá, a tak se zeptala, co zlého se stalo. Muž odvětil: 
„Má drahá, co se přihodí, pokud ta situace nastane znovu?“ a zcela se 
rozplakal. Manželka se posadila vedle něho a také začala plakat. Když 
to spatřila další žena, zeptala se jí: „Co se stalo, proč pláčeš?“ Man-
želka řekla: „Nic tak vážného, ale pokud ta situace nastane znovu, co 
se stane?“ U bohatých vážených lidí to funguje obvykle tak, že to, co 
cítí jeden, sdílejí i ti ostatní kolem něj. A tak začali všichni následovat 
nejstaršího z rodiny i jeho manželku a rovněž se rozplakali. Sluhové  
a příbuzní také začali naříkat. Postupně se tato zpráva rozšířila po celém 
městě, a protože byl muž bohatým a vlivným pánem, byli touto zprávou 
zasaženi i lidé z okolních vesnic. Každý se ptal každého: „Kdyby tato 
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situace nastala znovu, co se bude dít?“ Poté, když už plakali všichni 
široko daleko, ti moudří se začali dotazovat, co za celým povykem stojí. 
Vážení lidé šli za tímto bohatým mužem a zeptali se ho: „O co vlastně 
ve skutečnosti jde?“ A tak začal vyprávět celý příběh o dávném období 
sucha. Poté, co si to vyslechli, byli překvapeni. Takto se má věc s celým 
světem. Vše je zkresleno v důsledku představivosti.

Nemyslete si, že je to příběh týkající se jen tohoto lichváře. Toto je 
váš příběh. Jestliže se „Já“ začne hloupě strachovat bez příčiny, vše se 
překroutí a všechny smyslové orgány a tělesné funkce jsou rovněž zma-
tené, plné obav a nešťastné. Všechny bytosti se neustále obávají toho, co 
se přihodí a jak se to přihodí. Tento patetický příběh o obavě z budouc-
nosti naleznete všude. Člověk se narodil s pláčem a pokračuje s nářkem 
až do momentu smrti. 

Co je tím, co činí mrtvolu vypadat dobře? Vypadá dobře díky lítosti 
druhých lidí. Pokud nikdo nad mrtvým tělem nenaříká, tělo není po-
ctěno a popravdě tak dobře nevypadá. Existuje rčení: „Je tu někdo, kdo 
bude lamentovat po vaší smrti?“ A jestliže někdo nenaříká, říkají o něm, 
že nemá žádný cit. Takže měli byste se zamyslet – „Proč plakat? Nač 
se obávat?“ Je v pořádku se obávat, ale měla by to být skutečná starost, 
opravdová obava. Nač se obávat zbytečně? Buďte sebejistí a pevní. Na-
stane pouze to, co je předurčeno se stát. 

Tygr vás jde rozhodně zabít a sežrat, nezáleží na tom, jaký název tomu 
dáte. Tak proč byste neměli zabít strach, který je zbytečně vytvořen  
v důsledku názvu? Osud se odehraje tak, jak má. Proč se obávat toho, 
co bude v budoucnu? Stručně řečeno, Klid přijde tam, kde je štěstí, stej-
ně jako musí být do mléka přidána nějaká živá kultura, abychom z něj 
vyrobili jogurt. Abyste dosáhli stavu Nejvyššího Štěstí, musíte se těšit, 
bez obav. 

Pokud se boháč strachuje víc než chuďas, boháč je horší než tento žeb-
rák. Strach je takový, že neodejde, dokud ho sami neodhodíte. Dokonce 
i když obdržíte velké bohatství, stejně se budete nadále obávat. Co s tím 
může Bůh dělat? Co pro vás může Bůh udělat, jestliže nenecháte odejít 
všechen svůj strach? Protože jste ztratili schopnost rozlišování, strach 
vás neustále obtěžuje. 

Individualita se domnívá, že je to ona, která všechno dělá, a následně 
podle toho trpí. Říká se, že „přemoudřelý je příliš hloupý“. Individualita 
přemýšlí zbytečně způsobem: „Nikdo nikdy nepracuje správně. Jedině 
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já můžu vykonat práci dobře. Žádná práce nemůže být dobře odvede-
na beze mne.“ Tímto způsobem se individualita neustále obává zcela 
zbytečně.

Pokud se budete nadále držet všech těchto obav, nebudete mít klid. 
Proto zanechte veškerý neklid. Ať přijde, co má, vy musíte být bez obav. 
Iluze vytváří strach pouze tomu, kdo se nepřetržitě obává toho, co se 
v budoucnu stane a jak se to stane. Ti, kdo se strachují, beztak umřou. 
Obava nastane, jakmile projektujete představu toho, co se stane. Začne-
te si dělat starosti o něco, co ani neexistuje. Proč se sami děláte nešťast-
nými tím, že se strachujete o budoucí záležitosti? Protože jste ztratili 
rozlišovací schopnost, jste plni obav. 

Blázen sní o štěstí. Jeho představa může dokonce nakopnout Boha In-
dru, a blázen je v této představě šťastný a velmi odvážný. Měli byste být 
šťastní a spokojení s jakýmkoliv skromným přídělem, který obdržíte. 
Ten, kdo se strachuje i po obdržení Nektaru Nesmrtelnosti, je zajisté 
nepřítelem Boha. Vidíte, že je někdo druhý šťastný, a stáváte se nešťast-
nými. Proč se stáváte nešťastnými, jestliže vidíte štěstí někoho jiného? 
Je tomu proto, že přemýšlíte způsobem: „Nemám to, co má on.“ Jak 
podivná a překvapivá je přirozenost džívy! Toto není žádaný stav. Důvo-
dem této kritiky je to, že ti kdo jsou bezohlední, jsou nešťastní. 

Žebrák je prost jakékoliv obavy. Svým způsobem strach odkopává. Jí 
svůj chleba a čatní s královskou vznešeností. Jen pohleďte, jak si po-
chutnává na tomto prostém jídle! Všechno je možné bez pocitu nutnosti 
obávat se. Nikdy se neznepokojujte, dokud si to okolnosti skutečně ne-
vyžadují. Vše, co má být, nechť je, nerušené.

Jedině ten, kdo se vymaní ze sevření úzkosti, je způsobilý mít „Pozná-
ní Brahman“. Je to jedině on, kdo dokáže získat toto Poznání. Tomu, 
kdo je pln radosti, přijde Klid sám od sebe. Těší se nepřetržitému Klidu. 
Smutek se pojí se smutkem, utrpení se pojí s utrpením. Ten, kdo zce-
la zanechá obavy, je statečný člověk, který osedlá tygra. Pán Višnu se 
usídlí na těle nejjedovatějšího hada, Šéši, a nemá strach či obavy z nej-
silnějšího jedu. Jedovatý sykot tohoto hada Ho neznepokojuje. Naopak, 
přináší Mu radost. 

Ten, kdo je spokojený sám se Sebou, si užívá „Klidu Já“. To je důvod, 
proč je manželem Bohyně Lakšmí, božstva bohatství a hojnosti. Jeli-
kož je ve „Svém Vnitřním Klidu“, Lakšmí Mu masíruje Jeho chodila. 
Nicméně individualita přebývá u chodidel pomíjivé záležitosti, jíž je 
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úzkost, a ta bezdůvodně individualitě způsobuje utrpení. Nechte svou 
úzkost odejít a buďte šťastní. Úzkost je jed. Proč mít ve svých ústech 
tuto hořkou chuť? Slepec nemá v polévce mouchu, protože se neznepo-
kojuje. Had nekousne malé děti. 

Naše vlastní představivost se stává naším nepřítelem. Představujete 
si, že je tu duch, a že od vás něco požaduje, a pak se strach stane kaž-
dodenní záležitostí. Ovládne vás a pak vás naprosto kontroluje. Musíte 
nechat iluzi jít. Nikdy si nepředstavujte utrpení. Úzkost se zasekla ve 
vaší mysli. Vyhoďte ji pomocí tichého rozlišování, rozpoznání toho, co 
je podstatné a co nepodstatné. Poté jste zaručeně šťastni.

 
11. 11. 1935

ba

112. Iluze je viditelná pouze  
pro představivost

luze neboli Mája není nic jiného než koncept, a koncept je indivi-
dualitou, džívou. Tento koncept, který na sebe bere formu džívy, 
je Mája. Od počátku, co jsme v dětství začali chápat, máme škálu 

emocí, které v nás vyvstaly. To je Mája. Samotnou přirozeností džívy je 
být si vědom, začít vnímat a něco cítit. Džíva symbolizuje Máju. 

Nicméně toto nepochopíme, dokud se zcela nezjemníme, neutišíme či 
nezklidníme a nezůstaneme v tomto klidu ukotveni. Toto se stane patr-
né, jedině když přetrváte tiše nepohnuti před jakoukoliv touhou, která 
vyvstane ve vaší mysli. Iluze je viditelná pouze pro představivost.

Zlato je pro toho, kdo je prodává, výhradně zlatem, avšak pro toho, 
kdo je nosí, je ozdobou. Obchodník zlato prodal za cenu zlata a přijal 
za něj peníze. Tak, jako je zlato pro zlatníka, který ho prodá, pouze 
zlatem, obdobně Brahman je pro moudrou bytost výhradně Brahman. 
Brahman jako muž a Mája jako žena jsou falešná jména. Jsou podobná 
iluzi kouzelníka.
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Zlato ve formě ozdob je jako iluze, jevící se jako tvary či projev. Oz-
doba je tvarem neboli viditelným objektem, který je vytvořen pouze ze 
zlata. Tím jsou ornamenty podobné iluzi. Ryzí zlato, aniž by bylo zpra-
cováno do tvaru ornamentu, je jako Brahman bez jakéhokoliv projevu 
iluze. Jméno a tvar objektu se od ostatních forem jeví jako oddělené,  
a je to kvůli této víře v oddělenost, že je zde určitá záliba či přitažlivost 
k tomuto objektu. Tam, kde je oddělená forma zlata v podobě ozdoby, 
to je považováno za skutečné neboli líbivé. Toto je přitažlivost k „for-
mě“ v iluzi. Ozdoba je sama o sobě sváděním či okouzlením; okouzle-
ní neboli přitažlivost k formě, jež je viditelná. Forma je brána jako sku-
tečná, a tudíž jsme k ní přitahováni. Tato přitažlivost k formě zmátla 
„Já“. Toto pomatení je ego a ono přebírá roli „Ochránce Iluze“. Toto by 
mělo být jasně pochopeno.

 Forma je podobná ozdobám. Přestože zcela víme, že nejsme ozdo-
bou, stále jsme k ní přitahováni. Toto je Velká Iluze. My nejsme in-
dividualitami majícími tělo, jsme Brahman za všemi formami a těly. 
Jakmile se tělo zdá být skutečné, pak jste individualitou, džívou; jinak 
nejste nic jiného než Brahman.

Říká se: „Brahman by mělo být jako Brahman.“ Král se chová s vě-
domím, že je král, a voják se chová jako voják. Stejným způsobem by 
se Brahman neboli Bytost, která realizovala Brahman, měla chovat jako 
Brahman. Je samozřejmé neboli pravidlem, že všichni by měli žít podle 
svého postavení. Je to přirozené. Osoba vydělávající 300 rupií žije svým 
stylem a náležitě se podle toho chová, zatímco ten, kdo vydělává jenom 
20 rupií, žije podle svého postavení. Poznání „Já“ k tomu lze přirovnat. 

Chováte se zajisté v souladu se svým pochopením, otázkou však je, 
zdali jste pochopili pořádně? Vše je Bůh. Bůh je v každé formě a tento 
Bůh je naše „Já“. Tento svět náleží Jemu a On je Tím, kdo se mu těší. 
Tudíž On musí zůstat se Svým „Plným Uvědoměním“. Nikdy by ne-
měl zapomenout, že On je Bůh ať se jedná o jakýkoliv životní styl či 
zaměstnání. Není to pouze díky nějakému postoji, že můžete být Brah-
man. Není to na základě určitého rozpoložení či postoje, že je Brahman 
dosaženo. Ono je takové, jaké je, přirozeně. Měli byste žít v „Jeho“ Krá-
lovské Velkoleposti s plným rozpoznáním, pamatujíce si Svou Vlastní 
Velikost. 

Měli byste se chovat na základě připomínání si, co jste. Poté se vše 
stane velmi jednoduché, avšak jedině pro toho, kdo to realizuje.
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Existuje příběh o ženě, která neustále odporovala svému muži. Jako 
obvykle neudělala to, co jí manžel řekl. Ubohý manžel už toho měl dost. 
V té době potkal Světce. Světec mu poradil, že by měl říkat přesný opak 
toho, co skutečně chce říci. Poté, co muž následoval tuto radu, se stal 
velmi šťastným. Pointa spočívá v tom, že pokud je vaše myšlení dobré, 
získáte potřebnou zkušenost. Vy jste přirozeně Brahman (muž v příbě-
hu), ale vaše myšlení je svedeno ze správné cesty (manželka, která od-
poruje) a vede vás do iluze. Toto je to, co se (v životě) děje. Nicméně 
jen určitým postojem či pouze jednostranným myšlením se Brahman 
nestanete. Postoj či přemýšlení nemohou zachovat stav Brahman. 

Veškerá učení (koncepty) jsou adresována pouze přemýšlení, neboli 
držení se zaběhlého postoje. Nicméně Brahman samotné nemůže být 
ve skutečnosti vůbec nikdy poučeno. Brahman je ve svém Bytí. Je vý-
hradně Brahman a postoj či myšlenky do jeho blízkosti nepřijdou. Být 
něčeho více či méně v Brahman neexistuje. Hlupák byl v době smrti 
šťastný, protože byl zajištěn velkým množstvím peněz. Hlupák je vel-
mi snadno uspokojen. Je zde nějaký únik od smrti? Vůbec ne. Budou  
v budoucnu tomuto muži k něčemu užitečné jeho peníze? Ne. Vůbec ve 
svém životě nevyužíval náležitého rozlišování. Štěstí či zármutek náleží 
postoji, nikoli Brahman. Postoj je závislý na konceptu džívy. Brahman 
je za iluzí, zatímco individualita (džíva) je zapletena v iluzi. Tento celý 
viditelný svět je falešný.

Naše Pravá Přirozenost je ta, že jsme „Nejvyšším Pánem“ tohoto 
světa. Svět se objevuje díky nám. My jsme podporou celého světa. 
Kdybychom zde nebyli, na jakém podkladě by se objevil svět? Ti, 
kdo meditují tímto způsobem, jsou vskutku požehnáni. Měli byste se 
probouzet s pamětí, že jste Brahman a měli byste jíst, pít, pracovat atd. 
jedině s tímto uvědoměním. Iluze se jeví pouze iluzornímu uvědomění 
neboli stavu Puruša. Iluze je konceptuální, stejně jako Puruša je také 
koncept. Je to pouze představa, a tudíž je falešná. Naší Přirozeností 
je Brahman za všemi koncepty. Pro toho, kdo nemá žádnou myšlenku 
či koncept, svět také není myšlenkou či konceptem, protože si nic ne-
představil. Měli byste se chovat s plným uvědoměním, že jste za vším. 
Mějme příklad. Jestliže má někdo milion rupií, ví o tom, ale nemůže 
z této sumy ani malou část pozřít. Nemůže ji sníst a nebude ji moci 
sníst. Žije pouze s touto pamětí, uvědoměním, že peníze jsou nepřetr-
žitě zde. Spokojenost, kterou zakoušíte po vydatném jídle, nemůže být 
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prožita, dokud není jídlo snědené. Pochopte prosím rozdíl mezi radostí 
z jedení a úplnou spokojeností, která je zakoušena poté, co jste jídlo 
pozřeli. Sebe-Poznání je typu Úplné Spokojenosti či Klidu. Přebývání 
ve Stavu Extáze „Já“ se nazývá Zachování a Velkolepost Brahman.

Existuje rčení, že podle toho, nad čím přemýšlíme v momentu smrti, 
takový je náš vývoj ve vyšším světě. Jestliže umřeme sami pro sebe, 
tedy když „já“ je pryč, poté je zde přímé prožívání Brahman. Se smrtí 
„já“ pozorujeme svou vlastní smrt. Jakmile jsou pryč čtyři těla (hrubé, 
jemné, kauzální, turíja či superkauzální), pět obalů či vrstev na Vědomí 
(Annamája, Pránamája, Manómája, Buddhimája, Ánandamája), veš-
kerá omezení jsou rovněž pryč. Vy jste „Já“, které je na čtyřech tělech 
nezávislé. Jste nezávislí na jakémkoliv vývoji, kvalitách či úrovních. 
Co můžete říci o tom, kde Védy oněmí, kde je jejich schopnost popisu 
zrušena? Jakmile je zde Seberealizace, je tu plné ověření toho, co ří-
kají Písma, co říká Guru a toho, jaká je naše vlastní zkušenost. Toto se 
nazývá trojím ověřením. Seberealizovaná Bytost, která prověří Pravdu 
všech těchto tří druhů, je skutečným Znalcem. Toto je znak „Já“. Toto 
se nazývá Skutečné Poznání.

Byla zde iluze individuality, která je nyní pryč. Ostatní lidé nás také 
klamali. Po dvanácti dnech po našem narození (podle hinduistických 
zvyklostí) se všichni naši blízcí příbuzní sešli a na základě spiklenec-
ké dohody učinili rozhodnutí, jak bychom se měli jmenovat a pevně 
nám stanovili jméno. Tato bytost, která se narodila díky touze druhých, 
žila po celý život namyšleně považujíc se pyšně za toto jméno, zcela 
zbytečně. Byla tedy okleštěná kvůli podmínění druhých lidí. Poté, díky 
šťastnému osudu, obdržela pomoc od Satgurua a byla pozvednuta. Guru 
ji zachránil a připomenul její Pravou Přirozenost. Jedině pak pochopila, 
že Ona Sama je „Já“, odvěké, prapůvodní Brahman, v jehož nalezení 
doufá celý svět, vzdává mu poctu a provádí duchovní praxi či neustá-
le opakuje boží jméno. Takto se stala s jistotou Brahman na základě 
vlastní zkušenosti. Zanechala totožnost se svou činností ve světě, a sta-
la se pro společnost „outsiderem“. Realizovala, že ona sama je Sebe- 
dostačující a za všemi objektivními věcmi. Postupně, stoupajíc do vyš-
ších a vyšších stavů uvědomění, dosáhla Sebe Sama. Král, který je ot-
cem, předá království svému synovi. Podobně Satguru dosadil na trůn 
vás. Dostal vás do Svého vznešeného stavu. Měli byste se „Tomu“ 
těšit.
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113. Město Brahman
tav individuality, džívy, je iluze. Je nevědomostí, původním 
hříchem. Iluze značí to, co není skutečné. Stav džívy je „ne-
skutečný“. Slovo džíva se skládá z „ja (dža)“ a „iva“, což zna-

čí to, co je jakoby narozené, nikoli však skutečně narozené. To je ilu-
ze. Není-li tato individualita skutečná, pak co je skutečné? Skutečností 
je „Já jsem to, co není narozeno.“ Není pravda, že „jsem narozen“ a na-
zýván jmény jako Tomáš, Honza či Petr. Existuje příběh o lvu, který žil  
v klamné představě, že je člověk. Odešel k pastýři, aby se stal jeho slu-
hou. Nějaký čas ho pastýř krmil mlékem, poté mu začal dávat trus. Lev 
začal přirozeně brzy strádat. Poté ho potkal jeho Guru a řekl mu: „Ty 
jsi lev, který zabíjí a pojídá jakékoliv zvíře, které si vybere. Proč že-
reš trus?“ Jakmile poznal lev svou kapacitu, odešel do lesa, začal lovit  
a náležitě se živit. 

Obdobně je individualita ve skutečnosti Parabrahman, ale vzala na 
sebe totožnost džívy a stala se nešťastnou. Přestaňte být lidskou bytostí 
a opusťte zvyk pojídat trus, což jsou smyslové objekty. Jedení trusu značí 
převzetí výsledků činnosti (karma). Výsledek jakékoliv činnosti, kterou 
džíva dělá, je jako trus, který vyloučila ovce, symbolizující iluzi, máju. 
Jakmile jste si jisti, že jste Šiva, tyto dopady karmy, které jsou jako trus, 
se vám vyhnou. Šiva není svázán žádnou karmou. „Já“ je Brahman, 
podle Jeho svolení. Imaginární tělo funguje spolu se všemi smyslovými 
orgány. Dědic výsledku karmy je díky Sebe-Poznání odstraněn a není tu 
žádná entita, která by přijala jakýkoliv výsledek, tedy není zde nikdo, 
kdo by měl být „uznán vinným“.

Jakmile iluze džívy zmizí, jsou pryč také všechny činnosti. On je osvo-
bozen od veškeré karmy, hory hříchů jsou spáleny na popel a hory zásluh 
jsou vztyčeny. Zásluha zde značí Pravdu, Skutečnost. Ten, kdo realizo-
val „Já“, se stal Bohem. Sebe-Poznání je samo o sobě horou zásluh. Zá-
sluhy toho, kdo má Sebe-Poznání, jsou bezmezné. Zatímco ten, kdo je 
nemá, si přivádí hory hříchů. Hřích značí myšlení, že jste individualita. 
Když džíva neexistuje, není přítomen ani hřích. Jakmile se objeví iluze 
v podobě džívy, pak si džíva začne hromadit hory hříchů. Díky pocho-
pení naší vlastní Skutečné Přirozenosti jakožto Brahman se hory hříchů 
zhroutí. Člověk, který byl knězem, brahmínem, se chybně považoval za 
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člena nízké kasty a jedl hovězí maso. Tento brahmínův falešný koncept 
byl doprovázen závazkem k hříchu. Je-li otrok obdarován požehnáním, 
že může žít věčný život, značí to, že zůstane navždy otrokem. Nespráv-
ná totožnost je stvoření hříchu. Obrovský je přínos dne, kdy poznáme, 
že nejsme individualitou, ale Brahman. Potom je otroctví pryč a iluze 
považovat se za džívu zmizí. V ten den se hory hříchů utopily a klesly 
na dno moře. Vyjde Slunce Poznání a vy opět dorazíte na místo, z něhož 
jste původně vyšli. Dostanete se ke svému zdroji a čtyři těla zmizí.

Obracet se k smyslovým objektům znamená sestupovat dolů. Směro-
vat k „Já“ značí stoupat nahoru. Jakmile realizujete „Já“, jste naprosto 
svobodní. Tomu se říká Sajúdža Mukti, což je vyhlazení všeho. 

Když zde není žádné „já“, a není tu ani „ty“, kdo je tu, jenž požaduje 
Svobodu? Požehnaný je ten, kdo realizoval Brahman rozpuštěním „já“. 
On je vlastníkem Svobody a může udělovat tento stav ostatním. Je to 
Realizovaná bytost (Džňánin), která pochopila, že vše, co je viditelné, 
je falešné. Věci jsou bezpochyby viděny, ale je to jedině Brahman a není 
zde nic odděleného. Pokud v tomto rozlehlém městě Bombaji zvednete 
hroudu země, je to země či Bombaj? Lidé udělují zemi název Bombaj  
a dle toho jednají. Ve skutečnosti je to pouze země. Žádná Bombaj tu 
není. Bez této země nemá Bombaj žádnou existenci. Obdobně bez Ži-
votní Energie, Čajtanji, nemá svět žádnou existenci. Konec konců kro-
mě této Životní Energie nemůžete nalézt nic dalšího. Je zde pouze tato 
Čajtanja. 

Díváte-li se pozorně a chápete jasně, pak tu žádný viditelný svět není. 
Jestliže nahlížíte tímto způsobem a vykonáváte činnosti s plným pocho-
pením, že všechny jsou falešné, a jednáte pouze s tímto postojem, po-
tom toto je Svoboda, zatímco máte fyzické tělo. Ten, kdo si připomíná 
radu udělenou Guruem a uvádí ji do praxe, si zaslouží Svobodu.

Je nezbytné naučit se nazpaměť celou abecedu, abyste pochopili, co 
znamená slovo hřích? K čemu je potřeba znalosti veškerých vědních 
disciplín, pokud jste realizovali, že jste „Já“? Existuje rčení: „Skrze utr-
pení vede cesta k Blaženosti (Klidu).“ Satguru říká: „Toto je pravda, 
ale míní se tím, že by mělo být zanecháno toto tělo. To je cena, kterou 
musíte zaplatit.“ Neměli bychom žít jako fyzická těla, ale jako čirá Ži-
votní Energie, Čajtanja. Svoboda je zcela blízko a snadno dosažitelná, 
pokud jdete ke Guruovi. Nicméně iluze drží velmi mocnou zbraň, kte-
rou využívá proti žákovi. Touto zbraní je nedostatek víry v Gurua. Měli 
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bychom Mu sloužit a pracovat s Oddaností k Němu, dokud nezískáme 
ovoce. Oddaný by měl trpělivě a věrně čekat, dokud ovoce nedozra-
je. Ti, kteří prohlašují „Já jsem Brahman“, ale nemají Realizaci, se po 
smrti stanou démony. Sníte-li mango před tím, než dozraje, je kyselé  
a vy si nepochutnáte na dobré chuti. Nemůžete obdržet skutečný užitek 
z ovoce, které není plně zralé. Satguru nás obdařil třetím okem, které 
je „Vnitřním Zrakem Přímého Vhledu Pravdy“. Tímto třetím okem je 
„Oheň Poznání Pána Šivy“. Není to oko fyzické, ale „Oko Poznání“. 
Máme dvě oči jako smyslové orgány a Guru nás obdařil novým okem, 
jež je Sluncem Poznání. Pán celého světa, Bezforemná Existence (stav 
Puruša) prostupující vším, je tímto okem. Jestliže jím zříte, celý svět 
zmizí, je zničen a my vidíme jedině Brahman. Tento viditelný svět je 
svázanost iluze, a nové oko udělené Satguruem tuto iluzi ničí.

Oddaný Gurua se těší „Blažené Samotě“, zatímco je v těle. Když má 
Pán Šiva Sebe-Poznání, říká: „Zakouším tento sen Svého Vlastního 
„Já“. Nyní jsem tento sen poznal jako Sebe Sama.“ Sen je být „Já“, 
existence jakožto vlastní „Já“. Zkušenost je naše, a je tomu tak pou-
ze díky naší Existenci, proto se nazývá „Sebe-Zkušenost“. Kvůli „Já“  
a přijetím podpory, kterou uděluji, je zažehnut tento plamen inteligence. 
Pozorujeme-li toto vše s plamenem inteligence, tak vidíme, že všech-
no, co je narozeno, patří „Já“. Není v tom nic „dalšího“. Jelikož to je 
zkušenost „Já“ zakoušena samotným „Já“, nazývá se „Sebe-Zkušenos-
tí“. Všechny pojmy jako je „Jedno jediné „Já“, Brahman, „Sebe-Zkuše-
nost“, znamenají pouze jedno, že toto vše je sen (swapna) tohoto „Já“. 
„Sebe-Zkušenost“ (Átma Anubhava) je Sebe-Realizace. 

Říká se, že svět je hřištěm dospělých lidí. To značí, že „Dospělí“ jsou 
lidé s Poznáním. Mají Sebe-Poznání a jsou významní. Pro ně je celý 
svět hračkou, věcí na hraní. V této hře nemají žádný žal či euforii, ztrá-
tu či zisk, smutek, smrt atd. Pro ty, kteří vidí tento svět jako „Sebe- 
Zkušenost“, to je přirozená hra Radosti. Nevědomí lidé považují svět za 
skutečný. Pro ně jsou utrpení, žal, obavy a strach jejich údělem v živo-
tě. Moudří však vědí, že svět je neskutečný a žijí šťastně ve svém „Sídle 
Štěstí“. Moudrá bytost říká: „Žijeme v takové zemi, odkud nemůže ni-
kdo odejít.“ Měli bychom zůstat v našem vlastním městě. Naše město je 
takové místo, odkud není návratu. Ten, kdo realizoval Brahman, hovoří  
o věcech v tomto městě a vyptává se pouze na toto město. Toto město 
bude hovořit pouze o sobě. Bohatí lidé mluví o svých životech plných 
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komfortu, a ti, co mají Sebe-Poznání, hovoří jedině o Brahman. Potkáte-li 
někoho, z jeho řeči, chování atd. poznáte, z jaké je kasty, jaké je jeho ná-
boženství, povolání atd. Vystupování, řeč a činnosti Džňánina jsou vždy 
plné moudrosti. Moudrá bytost žije a bude žít vždy jako moudrá bytost.

ba

114. Zdroj zrození
ste-li osvětleni učením, které vám udělil Satguru, všechna čtyři těla 
(hrubé, jemné, kauzální, turíja neboli superkauzální) zmizí. Poté se 
stane vše falešné. Ve skutečnosti, ono již falešným je. Pouze „Je-

den Stav“ nazývá vše falešným. Poté, co necháte všechny záležitosti 
stranou, mysl se stane upoutána v jednom „Jediném“. Pak konečně do-
sáhnete toho, co bylo cílem dosažení. Stanete se tímto konečným domo-
vem „Naprosté Svobody“ (Sajúdža Mukti) neboli vlastníkem „Napros-
té Svobody“. To, co zůstává po zanechání všeho viditelného, je Brah-
man. V nevědomosti jsou pozorovatel a pozorované dva oddělené před-
měty. Jakmile to, co je pozorováno, zmizí, zůstane samotný pozorova-
tel (bez jakéhokoliv objektu pozorování). „To“ je Brahman. Stavu bez 
objektů se nevědomá bytost nevědomky těší v hlubokém spánku, když 
opustí viditelný svět. Bez této blaženosti nelze žít. Ten, kdo nemá do-
statek řádného spánku, zajisté opustí tělo, což je „konečný odpočinek“, 
smrt. Stav hlubokého spánku je potřeba, kterou sdílí stejně tak chudák 
jako boháč. Radost z hlubokého spánku je pro všechny bytosti společ-
ná. Člověk může dlužit milion rupií anebo očekávat milion rupií od ně-
koho druhého, ale obojí je v hlubokém spánku stejné. Velký hříšník a jo-
gín jsou si v hlubokém spánku rovni.

„To“, co je za viditelným, je „Já“. Rozlišujeme-li pořádně, tento ves-
mír není takový, jaký se jeví být. Nevědomost je to, co je falešné, a po-
kládat falešné za pravdu, je také nevědomost. Znát falešné jako falešné 
a poznat, že se jedná o neskutečné, je Poznáním. Poznat Skutečnost je 
Pravé Poznání, ale považovat neskutečné za skutečné, je Nevědomost. 
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Moudří vidí falešné jako falešné a podle toho zakoušejí. Kopec je ve 
skutečnosti pouze hromadou země, nikoli kopcem. Jestliže pohlédnete 
na město Bombaj, země, jež je esencí, skutečností, není rozpoznána. Vi-
díte-li jej jako zeminu, pak Bombaj jako město z vašeho pohledu zmizí. 
Osvobození je rozpoznání toho, co je Skutečné, a co falešné. Považovat 
falešné za skutečné, je svázanost. Ten, kdo opustí tento svět s poznáním, 
že je falešný, se nevrátí. Ten, kdo je přesvědčen, že svět je falešný, nemá 
žádnou touhu se vrátit. Nicméně touha neopustí toho, kdo si myslí, že 
svět je skutečný. Touha těch, kteří nemají žádnou další potřebu světa, 
odezní. Nikdo další je nedonutí přijmout zrození. Člověk se narodí, ne-
boli je narozen podle své vlastní touhy. Dnes si zakládáte na své další 
zrození. Pro toho, kdo je nevědomý, je zde naděje, že alespoň v dalším 
zrození třeba získá štěstí. Nevědomá bytost říká: „Co dalšího mám dě-
lat, když se nenarodím?“ Je mnoho těch, kteří dávají na charitu, protože 
věří, že další zrození je nevyhnutné. Ti, kdo jsou moudří, vědí, že tento 
jev světa je falešný, a stávají se bezžádostivými a svobodnými.

Meditujte na učení, které vám udělil Satguru a chovejte ho velmi blíz-
ko u svého srdce. Nezapomínejte na to, že vy jste „Jedno Jediné Já“. 
Naslouchejte Guruovi a meditujte na Jeho slova s nesmírnou úctou. 
Ten, kdo takto nekoná, zajisté sám sebe zabíjí. Ten, kdo musí žít v tom-
to světě, by neměl uhasit „Lampu Poznání“. Ten, kdo spočívá pomo-
cí významného prohlášení „Já jsem Brahman“ ve své přirozenosti, je 
tím, kdo je hoden Svobody. Nakonec tento koncept, dodržování rituálu  
a samo významné prohlášení, to vše zmizí. Pak zde není ani zření, ani 
nespatřené. „Přirozený Stav“ je dosažen. Meditace, udržování nějakého 
objektu v mysli, to oboje skončí. Představivost je rozpuštěna. Sloučí se  
s ne-konceptuálním. Pak ten, kdo si říkal Pan XY, je Brahman, a jedině 
Vědomí zůstává. Toto se nazývá Jemné Brahman. Toto samo je Přiro-
zeným Stavem. Sen skončí a spolu s ním zmizí také všichni lidé ze snu. 
Zůstává pouze On. Dlouhotrvající sen je pryč a nadále již přetrvává sa-
motné Brahman. Zůstává pouze Jemné Brahman, které je Čirým Vědo-
mím. Pouta světa stejně jako hřích a ctnost, to vše skončí. Zdánlivé jevy 
skončily a jedině pozorovatel přetrvává. Ten, kdo nemá žádné zrození, 
je Osvobozený. Iluze ho zapletla do žalostného cyklu zrození a smrti, 
nyní však toto vše zmizelo. Potkal ho Satguru, „Brilantní Sluneční Záře 
Svobody“, a byl obdarován „Vlastní Původní Přirozeností“. Je přesvěd-
čen o Brahman, které je bez přicházení či odcházení kamkoliv.
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115. Tragédie rodinného života
řelud, jímž je oceán světského života, je nyní vysušen. Obvyk-
le se cítíme na něco pyšní, a podle toho na sebe bereme závazek 
tuto určitou práci dokončit. Pocit, že musíme tuto činnost završit, 

je pýcha. Jestliže si přejeme žít svůj rodinný život šťastně, je to pýcha. 
Tak jako tak, rodinný život nebude nikdy šťastný. Hlína nebude nikdy 
čistá bez ohledu na to, jak vytrvale ji čistíme. Dokonce ani rodinný život 
Pána Višnua nebyl nikdy šťastný. Rodinný život je jako psí ocas. Nikdy 
nebude přímý. Přejeme si něco dělat, a to není nic než naše vlastní pý-
cha, naše ego. Jedině život Mistrů, Siddha Purušů, je prožíván správně. 
Oni odhodili veškerou pýchu. Nechť je svět potopen, Světec se tím ne-
znepokojuje. Pyšné dítě nevidí skutečnou smetanu, esenci šťastného ži-
vota. Nedokáže ji vidět. Jedině Pán Krišna zřel esenci, smetanu, a jedl 
ji, tudíž se nazývá „zloděj smetany“ (Makhančor).

Ten, kdo je pln pýchy, zažívá pouze bolest a trápení. Lidé si přejí, aby 
se přihodily různé věci, ale co je v tom všem skutečného? Individualita, 
džíva, je vždy plna pochybností. Džíva nikdy neřekne „dost“. Bůh při-
šel, aby udělil oddanému laskavost, ale po uplynutí šesti měsíců oddaný 
pořád nedokázal dokončit seznam věcí, které si přál. Neustále říkal, že 
chce ještě něco dalšího. Mezitím Bůh zmizel. Šťastný je ten, kdo nemá 
žádnou pýchu. Pro něho je oceán světského života vyschlý. Iluze činí 
přesný opak toho, co máte v úmyslu udělat, takže bytost, která nemá 
žádnou pýchu, je šťastná. Je bez touhy něco dělat. Ve skutečnosti je 
štěstí šťastné kvůli ní, a veškerá trápení jsou opuštěna, skončí. Stručně 
řečeno, tam, kde je pýcha, je iluze, a tam, kde není žádná pýcha, je nej-
vyšší stav štěstí. Bytost, která nemá ego, není nikdy poražena, zatímco 
ten, kdo má ego, se nikdy nemůže osvobodit od světského života.

Kdy vyschne přelud světského života? Jedině jste-li zbaveni pýchy. 
Kvůli egoistickému rozhodnutí „já“ dokončím tuto určitou práci“ vy-
vstávají tři druhy nesnází. Jsou jimi tělesné potíže, nehody zapříčiněné 
vnějšími věcmi či bytostmi a kalamity mající přírodní příčiny. Je snadné 
spatřit, zda je rodinný život nesobeckého člověka, zbaveného ega, pro-
žíván správně či nikoliv. I když jste zabili své ego, kosmický řád nebo-
li osud je velmi silně přítomen. Nepřetržitě si plní svoji práci. Nicméně 
lidská přirozenost je taková, že je v mysli výzva ověřit si, jak Bůh člo-
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věku zbavenému pýchy usnadňuje věci. Stejně jako dostáváte své pros-
té živobytí, měli byste žít tak, jak si Bůh ve vašem případě přeje. Ptáte 
se: „Jestli dělá všechno Bůh, proč mi nepořídí na ježdění slona?“ Tím-
to způsobem lidé marně posilují svou naději a stávají se nešťastnými.

Kreslit snové obrazy na zeď je přirozeností světského života. Lidé vy-
tvářejí obrazy na zdech a opatřují je různými popisky. Člověk toužící, 
aby mu všichni tleskali, vykresluje sebe sama v neexistujících obrazech, 
což je oceánem světského života. Ráma ztratil Sítu, ztělesnění klidu, 
protože se honil za jelenem. Taková je síla tohoto přeludu. Iluze je seky-
rou smrti, oprátkou Boha Smrti. Zapletení se v máji (iluzi) je smyčkou 
smrti. Ten, kdo je osvobozen od pýchy, tuto oprátku (Boha Smrti Jamy) 
rozetne. Nepodléhá potrestání, výprasku Jamy. Být zmrskán Jamou 
značí trpět žalem, ale příčinou toho je pýcha. Jakmile je pýcha pryč, 
všechen strach a trápení zmizí. Pak je všude „Štěstí“.

ba

116. Nasávání Nektaru Nesmrtelnosti
řelud světa je vysušen. Říká se mu „bhava“, což značí „to, co 
začalo existovat“. „Já“ je ne-světské. Není v něm ani vnější ani 
vnitřní existence čehokoliv. Existence světa se jeví díky rozdíl-

ným gunám (atributům). Atribut neznamená nic jiného, než Nevědo-
most. Káma značí touhu a kvůli této touze vešla v existenci panna Bo-
hyně Šárada. Říká se tomu panenská touha, neboli Iccha-Kumari. Je 
tím, co vytvořilo schopnost „Vnímání Pravdy“ v lidské bytosti. Tomu, 
kdo nemá žádnou pýchu, byl svět představen jako iluze, jež se nazý-
vá mája. Světci jsou vždy bezžádostiví, zatímco mája způsobuje strach 
tomu, kdo po něčem touží. Je to mája, která považuje dokonce i Bohy 
Višnua (Hari) a Šivu (Hara) za žebráky. Běžný žebrák má malé poža-
davky, ale tak velcí žebráci jako jsou Hari a Hara mají potřeby ohrom-
né. Existuje jeden příběh o králi a Světci. Král uctíval Světce a nabídl 
mu dobré postavení s náležitou poctou a uznáním. Avšak ve vnitřní sva-
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tyni chrámu se modlil k Bohu, aby ho obdaroval mnoha věcmi. Světec, 
který seděl ve venkovní hale, to uslyšel a dal se na odchod. Král se Svět-
ce zeptal, proč odchází. Světec odvětil: „Králi, ty jsi žebrák. V modli-
tebně žádáš po Bohu mnoho věcí a pak mi chceš dát nějaké jídlo. Nic  
z toho nechci. Každý je žebrákem, stejně jako ty. Rozdíl je pouze  
v míře.“ Každý ve světě je žebrákem. Ten, kdo si ničeho nežádá, je bo-
hatý. Takto bohatí lidé jako Světec Tukaram jsou opravdovými Světci. 
Těší se Klidu a říkají „Nechť si mája vezme, cokoli chce. Ať je maxi-
mum toho, co si mája může vzít jakékoliv, nechť si to vezme.“

Džíva (individualita) začal existovat pouze tehdy, když si to Šiva přál. 
Tomuto se říká panenská touha. Touha je svět. Touha je oceán světské-
ho života. Pro toho, kdo pochopí, že to, po čem touží, je jeho vlastní 
„Já“, přelud světského života vyschne. Je tomu tak, jakoby vysrkl ten-
to oceán světského života jednou provždy. Ten, kdo touží po čemkoliv  
z tohoto světa, není nic jiného než žebrák, a ten, kdo nemá žádné žádos-
ti, je Zřec, Světec. Ten, kdo odstranil svou touhu, se stane „Úplností“. 
Co získá dotyčný, kterého drží v tlamě medvěd, tím, že bude medvěda 
pusinkovat? Medvěd nezabíjí rychle. Týrá, dráždí a zabíjí pomalu. Se 
svou obětí si pohrává. Ten, kdo toto pochopí, nepovažuje nic v tomto 
světě za hodnotné. Džíva skládá falešný slib, učí se, aby byl schopen 
vykonávat činnosti pomocí ega, a vytváří smyšlenou spoutanost. Avšak 
tato spoutanost je rozlomena, pokud je na celý fenomenální svět nahlí-
ženo jedině jako na Brahman. Ten, kdo je popravdě bez zrození, se takto 
stává osvobozeným od zrození a smrti. Byl postižen radostí a bolestí, 
nyní však Ten, kdo chápe, že prožívajícím je samotný Bůh, shledá, že 
tento viditelný přelud se vytratil. Nemoc ve formě připoutanosti postih-
la Toho, kdo je ve skutečnosti bez jakékoliv připoutanosti. Byl to On, 
kdo je mimo tělo, jenž se zdál být lapen v tělesném vědomí. Přestože 
je ne-světský, byl chycen do spárů světskosti (připoutanosti). Nyní to 
zmizelo. 

Do Celistvosti Bytí, které je odvěké a bez počátku, vstoupil pocit „já“, 
který vytvořil dualitu „já“ a „ty“; nyní se však opět stal Jednotou. Samo-
jedinost se rozdělila do dvou, ale navrátila se opět do Jedinosti. Utrpení 
skončilo. Prostě zmizelo. Ten, kdo byl a je nekonečný, se vrátil do Toho, 
co nemá žádný konec. On pochopil, že je Celkem, bez vyrušení, navždy. 
Prostřednictvím učení Satgurua realizoval, že nikdy nezanikne. Je o tom 
přesvědčen a setrvává ve Svém Původním Stavu.
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Nevědomí lidé se snaží osvobodit Slunce v době jeho zatmění tím, 
že věnují nějaké předměty na charitu. Mezi Sluncem a Měsícem je ob-
rovská vzdálenost, přesto se v dávné minulosti věřilo tomu, že v době 
zatmění bylo Slunce pohlceno Měsícem. Měsíc nemá žádnou sílu dostat 
se ke Slunci. Jakmile by se k němu přiblížil, byl by spálen. Není tomu 
tak, že vědci toto nevědí. V Písmech však bylo uvedeno, že Měsíc po-
hltil Slunce kvůli tomu, aby nevědomí lidé dávali více na charitu. Po-
dobně bylo napsáno, že věnováním jedné rupie dnes nabudete mnohem 
více rupií v životě příštím. Ti, kdo psali Védy, měli v úmyslu tím či 
oním způsobem podpořit lidi v jejich charitě. Avšak Guru říká, že vy jste 
Brahman a mája se vás nemůže dotknout. Vy jste Sluncem Inteligence. 

Guru probudil Toho, kdo spal. Probudil Toho, kdo již byl probuzen. 
Samotnému Poznání Guru odhalil, že vaší přirozeností je Poznání. Když 
zmizí iluze „já“, jste svobodní. Vy jste Tím, kdo vstoupil do matčiny dě-
lohy, kde předtím nebyl žádný plod, a vy jste Tím, kdo zůstává poté, co 
je tělo mrtvé. Před tím, než jste přišli ke Guruovi, jste byli jakoby mrtví. 
Přijímali jste smrt a jedli zem. Vám, kteří jste tíhli ke smrti, byl dán Eli-
xír, Nektar Nesmrtelnosti (Amrut). Tomu, kdo si užíval toto pozemské 
tělo, dal Guru napít Nektaru věčnosti.

V hinduistické mytologii se pití vína nazývá „Surrapaan“. Víno bylo 
podáno démonům (Asurové). Toto víno, neboli sura, značí objekty pěti 
smyslů. Bohové si vzali Nektar Poznání. Pán Višnu je Velký Bůh, jenž 
pije tento Nektar. Pohár, který byl naplněn výtažkem víření oceánu, byl 
naplněn tímto Nektarem Poznání. Satguru udělil Nektar Bohům a víno 
smyslových radostí bylo vytvořeno pro démony, kteří jsou připoutáni ke 
svému fyzickému tělu. 

Ti, kdo nasávají Nektar Poznání, se stanou nesmrtelní; ti, kdo odejdou 
do Města Nesmrtelnosti, se nikdy nevrátí zpět. Jama, Pán Smrti, odtrh-
ne ze své knihy list s jejich jménem. Tento světský život je jako druh 
nakažlivé nemoci. Má-li někdo účet v této bance světskosti, ostatní jím 
budou také jistě nakaženi. Avšak jméno toho, kdo je oddaný Satguruo-
vi, v knize Pána Jamy (Smrti) nenajdete. Jedině Milostí Gurua můžete 
obdržet tento Nektar. On je ztělesněný Bůh, který tento Nektar pozřel, 
protože nemá pocit ničeho „dalšího“.

ba
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117. Léčba nemoci zvané mája
luze je natolik zvláštní, že to, co je „Nespoutané“, bylo lapeno do 
připoutanosti, „Nesmrtelnému“ byla udělena smrt a Nejvyššímu 
„Já“, Paramátman, byl dán stav individuality (džívy), v němž je vy-

staveno nesčetnému množství utrpení. Tuto iluzi, máju, je velmi těžké 
překročit. Díky síle Satgurua je iluze zahanbena a zmizí. Avšak mnoho 
cest a způsobů duchovní praxe, jaké jen můžete vymyslet, slouží pouze 
k tomu, aby iluzi posílily. Tyto snahy lze přirovnat k použití benzínu na 
uhašení ohně, když je dům v plamenech. S takovouto snahou je upálen 
i sám hasič. Ať už je snaha překročit iluzi, kterou vymyslíte na základě 
představivosti jakákoliv, tak jen napomáhá máji objevit se o to silněji. 

Pokud se snažíme zničit iluzi využitím představivosti, je daleko více 
pěstována a nikdy se nezmenší. Jedině díky instrukcím od Satgurua,  
a žádným jiným způsobem, je možné mít bezpodmínečnou spokojenost, 
při které nejsou využity žádné koncepty či představivost. Ve vaší sád-
haně by mělo dojít k naprostému popření pocitu „já“. To je jediná cesta, 
jak zničit iluzi. Není-li tento jemný fakt pochopen, iluze se stane o to 
silnější. Výhradně pomocí Univerzálního klíče Sebe-poznání, který je 
dán Satguruem, může být „Já“ pochopeno a realizováno. Všechny další 
způsoby pouze posilují pocit džívy, oddělené individuality.

Existuje rčení, že když člověk umře, stává se Bohem. Toto znamená, 
že když oddělenost individuality zemře, to, co zůstává, není nic jiného, 
než Brahman. Jakmile pocit „já“, ego, zmizí, je tu jen čiré Brahman. Je-
li klam pocitu „já“ pryč, pak existuje pouze Šiva. On je bez jakékoliv 
připoutanosti. Nevědomá bytost si hrála na schovávanou, zavírajíc své 
oči, a zvítězila poté, když oči otevřela. Kvůli síle zvyku zde byla v na-
šem každodenním životě iluze „já“ a v důsledku toho bylo utrpení pekla 
a nebe nevyhnutelné. Největší chorobou je koncept oddělenosti „Já“. 
Někteří ji nazývají chorobou světskosti. Touto nemocí trpí všechny by-
tosti. Nemoci ve formě existence hada, škorpióna, osla, koně atd. tu jsou 
jedině následkem tohoto ega – oddělené entity. Tato iluze je matkou 
všech nemocí. Nazývá se zlou bohyní „Mari“, před níž by měli být pod-
říznuti koza (křičící „já“, „já“) a buvol, což jsou symboly nevědomosti. 
„Mari“ požaduje oběť. Mekot koz a bučení buvolů jsou jejím požitkem. 
To se podobá blábolání či bezvýznamnému žvatlání lidské bytosti. Čas 
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vždy prahne po tom, aby pohltil všechny věci včetně Slunce a Měsíce, 
ale „To“, co je „Smrtí všech smrtí“, spolkne dokonce i iluzi. Čas se 
obává Toho, kdo má Sebe-Poznání. Čas říká: „Tito lovci mne loví bez 
chyby, ale nikdo další nemůže uniknout mému sevření.“

Smrt udeří v určitou, pro každého vymezenou hodinu a minutu. Brah-
man je před Časem. Světci dosáhli To, co je za (před) Časem. Světci vy-
užili Čas jako nášlapný kámen k tomu, aby se dostali za řeku světského 
života. Čas je smrt a stejně jako lidé stavějí mosty pokládáním kamene 
na kámen, Světci stavějí samotný most smrti. 

Individualita byla transformována do Pána Nárájany díky učení, jež 
jí udělil Satguru. Pán Ráma, který přijal život v lese a procházel jím, 
tak činil na základě síly učení svého Gurua, a zabil Ravanu, který je 
egem. Vy jste tímto Raghuvírem, Pánem Rámou. Abyste se vyhnuli utr-
pení života v lese, měli byste být Oddaným Satgurua. Jaký má smysl 
převzetí jakéhokoliv slibu provádět rituály? Vy nejste a jedině Nárá-
jana existuje. Tomu se v marátí říká Navas, což značí „Ty neexistu-
ješ“. Nejste nic jiného než Brahman, samojediný Nárájana. Není žádný 
další takový zázrak. Tato choroba iluze je velmi zvláštní. Žádná další 
nemoc není tak nevyléčitelná, jako považování se za individualitu. Dok-
tor nemůže tuto nemoc vyléčit, protože ten, kdo ji léčí, musí být před 
objevením se iluze. Musí být Znalcem Iluze, který zná Celou Pravdu  
o Tom, co je před iluzí. Pro tuto chorobu nejsou vhodné žádné léky, kro-
mě Nektaru Nesmrtelnosti, jenž je dávkou realizace „Já jsem Brahman“. 
Jedině Satguru může vydat lék (ve formě) „Ty jsi To.“

Následujete-li pokyny dané Satguruem a sloužíte-li Mu, choroba iluze 
je postupně vyléčena. Musíte mít Božský Lék (Já jsem To), který zabíjí 
zdroj příčiny nemoci, jímž je pocit „já“, ego. Jakmile je lék „dobrán“, 
nemoc je vyléčena. Ve skutečnosti byla choroba falešná, a rovněž tak  
i lék. Ve fatamorgáně bylo zdání vodní plochy, která byla vytvořena 
na základě konceptů a představivosti. Když je představivost zničena, 
voda v přeludu vyschne spolu s představivostí. Pak je příběh u kon-
ce. Pro toho, kdo toto pochopil, není potřeba provádět žádnou duchov-
ní praxi (sádhanu). Pýcha neboli ego měla před tím, než přišel žák za 
Guruem, tisíce vojsk. Guru jako Pán Krišna všechna vojska odstranil 
a nechal pouze dvě. Mantra, jež značí „Já jsem To“, byla dána žákovi, 
aby ho učinila nepřipoutaným. Existuje příběh o králi, který byl jed-
noho dne uvězněn. Během své noční procházky po městě v převlečení 
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byl totiž zatčen nočními strážci, kterým řekl, že je jen obyčejný člověk 
toulající se po ulicích. Okamžitě byl sebrán a uvržen za mříže. Zapo-
mněl svým strážcům říci, že je král. Brzy se díky „Já“, jež je skuteč-
ným učitelem, upamatoval, že je králem. Jakmile odhalil svou pravou 
totožnost jako král, byl z vězení propuštěn. Podobně se „Já“ ztotožňuje 
s kontejnerem těla, do něhož vstupuje a říká, že je tímto kontejnerem. 
Ve skutečnosti je vždy pouze Nejvyšší „Já“, Paramátman, které přijímá 
všechny různé formy a objevuje se. Vědět toto je skutečný lék. Para-
mátman je Pánem Světa. Takový nepatrný život jako ten tělesný není 
ku prospěchu Jeho Velikosti. Je hloupé to říkat. Iluze je natolik hlou-
pá, že to je něco jako když se řekne, že se štěnice ožení s velbloudem  
a jejich děti budou vši.

 Když džíva pochopil svou vlastní skutečnost, byl zahanben. Jak bude 
Paramátman říkat, že je pouhým nevědomým džívou? Považovat se zce-
la za individualitu je nevědomost, nesmysl. Ten, kdo je díky Poznání 
probuzen, se stává oproštěn od světskosti.

ba

118. Zničení duality
en, kdo je Samojediný, nabyl dojmu, že tento svět je ve své pod-
statě duální a byl oklamán zmatkem nevědomosti. Je to podobné 
příběhu, ve kterém muž uviděl po západu slunce poletující svět-

lušku a začal provádět rituály, aby se tohoto světla zmocnil. Dualita byla 
spatřena Tím, kdo byl Samojedinný, a díky učení Satgurua byl opět Sa-
mojedinným. Ten, kdo žil vždy v osamění, se stal nesčetností. Ten, kdo 
byl nepřetržitě bdělý, měl iluzi, že spal. Vše, co je námi vnímáno či vi-
děno, co se nám objevuje, co je námi pochopeno a vše, co rozpoznává-
me, je zkušeností, a tato zkušenost je vyvstáním duality z Jednoty. Není 
to nic než sen. Tuto zkušenost lze přirovnat k času ve snu. Má-li zku-
šenost i jen chvilkové trvání, je to Čas Nevědomosti, který je ve své 
podstatě časem samotným. Vnímání Času a zakoušení vnějšího světa 
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je zdřímnutím si Skutečného Bytí. Stav běžného poznání je dualitou  
a iluzí. Jednota není iluzí, a proto zde není pozorování někoho „druhé-
ho“. Tudíž to byl pouze On, který probudil Sebe Sama. My, kteří nejsme 
ničím jiným, než „Já“, ve skutečnosti nikdy nechodíme spát. Odpočívají 
smyslové orgány, a to je tím, co se nazývá spánek. „Já“ je smyslovými 
objekty nedotčeno. Kdyby „Já“ usnulo, smyslové orgány by se vůbec 
nikdy neprobudily. Nebyl by zde žádný pohyb. On je však bdělý. On 
nespí. Byla tu pouze iluze, která byla odstraněna. Ten, který je bdělý, 
probudil Sebe Sama. Tomu, kdo je ve své podstatě nepřetržitě Osvět-
lovatelem, tomu, kdo je Prapůvodním Pozorovatelem, bylo dáno Sebe-
Poznání. Toto je popis Toho, jehož ego již více neexistuje. Toto není 
popis individuality, vztahuje se k Paramátman.

Toto je učení o Brahman. Tygr byl naplněn úzkostí z toho, že je husou, 
ale byl přiměn k uvědomění si faktu, že je tygrem. Tomu, kdo je Sebou 
Samým vytvořen, byla připomenuta Jeho Původní Přirozenost. I když je 
člověk nevědomý, je prokázaným faktem, že je nesmrtelný. Kvůli nevě-
domosti se musíte znovu narodit, zatímco po získání Poznání se stanete 
zajedno se Skutečností. To je ten jediný rozdíl. 

U toho, kdo umírá s tělesnou totožností, myšlenka, že je bezvýznam-
ným džívou, přetrvává. Jakmile je díky nabytému Poznání odhozena při-
poutanost k tělu, stáváte se nezměrným a zajedno s Vše-prostupujícím 
Bytím. Pochopení, že „Já jsem všude“, je úmrtím omezeného znalce. 
Chcete-li si to otestovat, pochopte, co se děje, když spíte. Když víte, 
že tu není žádné zrození, jste si také jisti, že zde není žádná smrt. Muž 
zapomněl, kde žil, a toulal se. Potom byl přiveden zpět do svého domu.

 Podobně, „Ten, kdo je za kvalitami“, byl přiměn pochopit Sebe Sama 
díky učení Satgurua. Ten, kdo je Životní Energií, byl opět proměněn 
v tuto Životní Energii, Sílu. Byla mu ukázána Jeho Pravá Přirozenost, 
Jeho Skutečná Forma (Svarúpa). Tomu, jehož přirozeností je Klid, bylo 
ukázáno, že On není nic jiného, než Klid. Když se stal významný Bůh 
Šiva (Mahádév) Býkem (Nandi), byl zapřažený. Ale jakmile Mu bylo při-
pomenuto, že je Šivou, byl ze zapřažení vysvobozen. Pokud se individua-
lita narodí znova, bude zaručeně zakoušet utrpení a žal.

Vlastník otroků měl schopnost přivést mrtvé otroky zpět k životu. 
Měl ve zvyku je probudit a znovu otrocky zaměstnat. O tuto sílu přišel  
a otroci byli osvobozeni. Bohu se zželelo ubohého muže a slíbil, že 
mu splní jakékoliv přání. Na základě přání obdaroval muže velkým  

Oddanost_inside_last.indd   157 24.6.2014   8:54:04



158

množstvím peněz. Jakmile muž dostal peníze, napadli a zmlátili ho 
zloději. Muž dostal stonásobné množství peněz, ale všechny tyto dary 
byly zbytečné, protože byl rovněž stonásobně zmlácen. Potom muž po-
tkal Světce, který ho vzal do svého bezpečného příbytku i se všemi jeho 
penězi. Tímto příbytkem je stav „Já“. Světec spálil všechna jeho čtyři 
těla – fyzické, mentální, kauzální a superkauzální (turíja), a tak se stal 
muž nesmrtelný. Je-li služebníkovi dán dar nesmrtelnosti, je předurčen 
zůstat služebným. K čemu je taková nesmrtelnost, když zůstat nesmr-
telným tímto způsobem není touženou věcí. Buďte touto Nesmrtelnos-
tí, která je za čtyřmi těly. Svobodě je udělena Svoboda.

Jogín je vždy sjednocen s Šivou. Nicméně pokud je uctívání Šivy ko-
náno s dojmem, že ten, kdo uctívání provádí, je džíva, a je-li tu v mysli 
pocit oddělenosti, nejedná se o skutečné uctívání Šivy. Džíva pod do-
jmem, že je tím, kdo provádí uctívání, se nechá do uctívání vtáhnout, ale 
neví, čím je. Jakmile realizuje, kdo (co) je, nachází se jak za hříchem, 
tak za ctností. Říká se, že Čitragupta zapisuje a Čitragupta vidí. (Čitra-
gupta je tím, kdo vede všechny záznamy o dobrých a špatných věcech, 
které člověk v životě udělá.) 

Existuje tu nějaký zločin, který jsme spáchali, a o němž nevíme? Je tu 
nějaký hřích či ctnost, kterého si mysl není vědoma? Vše toto je řečeno 
kvůli tomu, abyste odhodili strach. Avšak nemyslete si, že vše, co vy-
konáte, bude prominuto. Jedině ten, kdo je oproštěn od žádostí, se stal 
osvobozeným od výsledků svých činností. Je to pocit „Já se těším, či „Já 
trpím,“ který musí odejít.

ba
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119. Zlatý den
aramátman, které je bez kvalit, přijme kvality a stane se nešťast-
né. Poté se opět navrátí do Svého Vlastního Stavu. Král byl osvo-
bozen ze spoutanosti a znovu korunován za krále. Podstoupená 

sádhana byla završena. Všechna písma, pokyny pro každodenní činnos-
ti byly sepsány, aby nám pomohly poznat Paramátman, a toto všechno 
se dnes završilo. Na základě zkušenosti bylo dokázáno, že jestliže lid-
ská bytost řádně využije svůj život, stane se Bohem, Nárájanou. Toto je 
den, jenž Světec Tukaram nazval „Zlatým Dnem“. Světec Džňanéšvar 
o tomto dnu řekl, že vypil nektar ze zlaté číše. Dnes byl tento záznam 
nekonečných dnů důsledně poznán, protože jsem se po mnoha mno-
ha dnech setkal se svým „Já“. Až doposud jsem dělal nespočet činností  
a sloužil ostatním v domnění, že jsem džíva, že to dělám „já“. Dnešek je 
však dnem naplnění či odstranění činností (karmy), neboť Bůh odpočí-
vá v Sobě Samém. Jezdec na oslu se kvůli iluzi domníval, že on sám je 
osel. Byl pod falešnou představou, že toto tělo je oslem, a že osel je jím. 
Tělu se říká osel bez ocasu. 

Světec Eknáth to popsal dopodrobna. Jednoho dne byl povolán ho-
lič, aby ostříhal hřívu osla, ale on si myslel, že je sám oslem. Takovíto 
hloupí holiči jsou roztroušeni všude po světě. Všechny životní útrapy 
snášíme kvůli ztotožnění se s osly. Nad tím byste měli v tomto lidském 
životě hluboce rozjímat. Všichni lidé, ať už jakékoliv rasy či společen-
ského postavení, mají vůči tomu, kdo se snaží zanechat této hlouposti, 
námitky, a tak v ní dotyčný zůstává lapen. Jedinec, který se považuje za 
toho, kdo náleží svému společenství, zůstává oslem. Nevědomá indivi-
dualita, džíva, je jako něco, co je mrtvé. Džíva tvrdě pracuje kvůli tělu 
a slouží tělu, což se rovná službě pěti elementům. Od narození do smrti 
posluhuje tělu a na konci je tělo spáleno jako kupa sena. Veškerá tvrdá 
práce vykonána během života se stane zbytečná. Džíva jen po celý život 
pokračuje v čištění této hromady pěti elementů, která je na konci spále-
na. Musíme poznat, kdo jsme a komu sloužíme.

Stejně jako muž, který se opil likérem ze stromu Shindi, uctivě zdobí 
tento strom svým kloboukem, a má z toho velkou radost, podobně dží-
va krášlí tělo, které je ve skutečnosti pouze mrtvou věcí. Toto vše není 
nic než opojení (omámení) pocitem ega, chybným ztotožněním sebe 
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sama s tělem. Rukmíni řekla Vithobovi: „Můj drahý, proč jsi dal své 
ruce v bok?“ Bůh odvětil: „Jsem už otráven vyučováním těchto hlou-
pých lidí.“ Poté Bohyně prohlásila: „Proč necháváš otevřené oči? Zavři 
je! Nač pozorovat, co dělají?“ Satguru říká: „Jedině ten, kdo realizoval 
své „Já“, obdrží konečné ovoce duchovní praxe.“ Pouze potom jsou 
veškeré činnosti (karma) naplněny. Jedině pak jsou mrtví předci uspo-
kojeni a slaví v jiném světě, říkajíce „Jsme požehnáni, protože v naší 
rodině se narodil ten, který nás osvobodil, a došli jsme zadostiučinění.“ 
Rodiče jsou šťastni, když se jim syn narodí, ale nadávají, když pak 
odejde se svou ženou do kina. Jakmile jdete sloužit Satguruovi, který 
realizoval Brahman, a dosáhnete Seberealizaci, 72 (36 + 36) generací 
vašich předků bude osvobozeno, protože znáte své „Já“. Toho, čemu se 
říká „naplnění života v tomto světě“, je nyní dosaženo.

Můžeme říci, že tato země se otáčí za jediným účelem, a sice vytvářet 
víru v Brahman. Prší kvůli tomu, aby nám to dopomohlo k dosažení 
tohoto cíle. Díky Sebe-Poznání je břímě božského hada Šéši, jenž nese 
celý svět na svých bedrech, značně zmenšeno a on se cítí šťasten. Ten, 
kdo v tomto světě pěstuje „Strom Poznání Brahman“, se těší nepřetrži-
té slávě a je obdařen věčností, „Stavem Nesmrtelnosti“. Satguru udělal  
z džívy nesmrtelnou Životní Energii a dovedl ho k Věčnému „Já“ a uči-
nil ho s Tím zajedno. Stane-li se cokoliv, nechť se tak stane, a vše nechť 
odejde. Protože jste Svou podstatou Blažeností, můžete žebrat či sedět 
na trůně, kdekoliv jste, jste šťastni. Toto Sebe-Poznání je jako hodnotný 
diamant, který se třpytí po celou dobu. Může být kdekoliv, jeho záře 
nezeslábne.

Existuje příběh o holiči jménem Sena. Bůh nahradil Sebe za Senu a šel 
se nechat ostříhat k druhému holiči, který se jmenoval Badšah. Badšah 
spatřil v zrcadle Boží tvář se čtyřmi pažemi. Stručně řečeno, Bůh říká, 
že jeho oddaný nezůstane skrytý činností kohokoliv (jako např. holiče  
v případě Badšaha). Sebe-Poznání, jež je zřejmé v tomto těle, nezůstane 
nevyjádřeno, jelikož ono ozařuje vše. Kamkoliv se můj Oddaný vydá, 
bude veleben. Existuje rčení, že „Jeden měsíc je cennější než miliony 
hvězd a bytost se Sebe-Poznáním je hodnotnější než svět.“ Seberealizo-
vaný (Džňánin) je sám Naprostým Vítězstvím. Oddaný Satgurua, jehož 
víra v Satgurua je úplná, je vždy samotné Brahman ve Své Celistvosti.

Večer, 19. 11. 1935
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120. Naplněnost naplnění
osáhli jsme toho, co není lehké pochopit pomocí Véd a Šáster. 
V minulosti mnozí podstupovali velmi obtížné duchovní prak-
tiky, ale jelikož neměli Poznání Brahman, nikdo je neuctíval 

jako Světce. Nicméně i rodiče toho, kdo dosáhl toto Sebe-Poznání, jsou 
chvalořečeni. Ti, kdo prováděli velké oběti zvané Radžasúja, a věnovali 
rozsáhlé pozemky na charitu, dosáhli stavu Indry, krále Bohů; nedosáh-
li však Stav Brahman. Nicméně požehnaný je otec, požehnané je lůno 
matky a požehnaná je děloha jakožto božské lože, kde přijal zrození ten, 
který následně díky milosti Satgurua získal Poznání Brahman. Někdo 
může být velmi vzdělaný a stát se soudním advokátem, ale to vše slouží 
jen k naplnění žaludku, k čemu jinému? Dokonce i psi krmí své žalud-
ky, aniž by někde vykonávali nějakou službu; prostě se toulají dle své 
přirozenosti. V kostce, všech 14 vědních disciplín a 64 druhů umění by 
měly být považovány za špínu. Požehnaný je Ten, kdo dosáhl Brahman. 
Všichni ostatní jsou jako krysy, které promrhaly svůj život pouze plně-
ním si svých žaludků. Během procházení nesčetným množstvím zrození 
jako psi, kočky atd. jsme náhodou narazili na lidský život, který je mož-
ný pouze po milionech letech.

Pán Krišna i Ardžuna jsou ztělesněni v Jednom Jediném Bytí. Jakmile 
byl otevřen Božský Zrak, jedině tehdy byla rozpoznána tato rozlehlost. 
„Spatřete mou existenci, která má nespočet očí, nekonečný počet paží  
a tváří.“ Nyní jsem pochopil „Podstatu Brahman“, jež značí, že „Já sám 
jsem ve všem.“ Vize Intelektu neznamená nahlížet pomocí tělesných 
očí. Vidět ve všem nic než Jedno Jediné, je „Vizí Intelektu“. Dříve jsem 
viděl mnoho Bohů, mnoho druhů náboženství, mnoho kast, avšak s tou-
to vizí jsem došel k poznání, že vše je Jedno Jediné Bytí. Takovéto vizi 
pochopení se říká Vize Intelektu, Třetí Oko, Vize Ohně, ale není to běž-
ný oheň. Oko, které nahlíží s Poznáním – vnitřní oko – je vizí, která je 
přímým vnímáním „Já“. Vy jste Alláh, a vše, co je viděno či pociťováno, 
není nic jiného než vaše „Já“. „Vy jste Vším.“

Jeden muž se zeptal Světce Kabíra: „Jak dosáhnou zvířata svobo-
dy?“ Kabír odvětil: „To máš tak, je to kůže zvířete, která vydává 
zvuk boty, když někdo kráčí, a která vydává zvuk při úderu na buben.  
Je-li střívko ve strunném nástroji připraveno a použito, je způsobilé  
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vydávat hudební tón. Činí zvuk Tuhee, Tuhee. (Což znamená „Ó Bože, 
ty jsi skutečný a džíva neskutečný.“) Když přijdete do kontaktu se Svět-
cem, též začnete říkat Tuhee, Tuhee.“ Toto je Poznání, které předal Kriš-
na Ardžunovi. Posledních dvanáct let nesděluji nic než to, ale lidé říka-
jí, že je to jen nesmyslné blábolení, protože toto Poznání je zdarma. Dá-
vám toto Poznání neomezeně zadarmo. Pán Krišna jej předával během 
velmi krátké doby. V tu dobu dával jakýsi muž Zlato zcela zadarmo, ale 
rozdával ho jen velmi pomalu po malých částech. Jiný muž mu řekl: 
„Prosím, dej nám ho rychle.“ Tento muž odvětil: „Dobrá tedy, ale bude 
to stát 20 rupií za každou unci.“ (Zlato se tehdy prodávalo za tuto cenu.) 
Na to jiný muž reagoval: „Dobře, dobře, dávej ho, jak se ti to hodí. Já 
počkám.“ Tomu se říká trpělivost.

O trpělivosti existuje příběh o žákovi, který sloužil svému Guruovi 24 
let. Když už tomu bylo 20 let, co byl žák věrný ve službě, jednoho dne 
se vydal ven a Gurua napadlo, že opustí své tělo. Předtím, než tak uči-
nil, napsal na kus papíru mantru určenou pro svého žáka a papír nechal 
položený vedle sebe. Po čase přišla do místnosti nějaká žena a spatřila 
tento kus papíru. Zvedla jej a schovala si ho. Žák se poté vrátil a uviděl, 
že jeho Guru opustil tělo. Hledal všude možně, zda pro něj Guru něco 
nezanechal, ale marně. Po vykonání všech obřadů spojených s mrtvým 
tělem žák jen tak v tichosti smutně seděl. Na to k němu žena přišla  
a řekla: „Našla jsem papír se vzkazem, který ti zanechal tvůj Guru, ale 
zatím ti ho ještě nedám. Předám ti ho, když pro mě budeš 12 let tvrdě 
pracovat.“ Žák ochotně souhlasil a pracoval v jejím domě jako pastevec. 
Sloužil jí jen proto, že vlastnila papír se vzkazem, který mu zanechal 
Guru. Jednou se v lese, kde pastevec zahnal své stádo ovcí, ztratil král.  
I přihodilo se, že se s králem setkali. Žák mu povykládal celý svůj pří-
běh. Král si dal ženu zavolat a přikázal jí, aby žákovi papír předala. 
Vzkaz obsahoval jen jednu větu, jež zněla: Tat Vam Asi, nebo-li „Ty jsi 
To.“ Jen co nad ní začal žák meditovat, náhle se stal Brahman.

Požehnaný je oddaný, který obdrží toto Poznání. Tohoto učení se vám 
dostává ve vašem domě, vy jste však líní si ho vyslechnout. Toto Po-
znání o Brahman učil Pán Krišna Ardžunu, Pán Mahadév (Šiva) Parváti  
a nyní se k nám dostalo díky úžasnému následovnictví z dávných dob, 
a je věčně posvátné. Obdržet toto Poznání je velmi obtížné. Ten, kdo je 
získá, vrátí se zpět na místo svého původu, k Věčnému Klidu. Satguru 
vám nyní udělil klíč. Obdaroval vás povolením, říkaje: „Můžete jít kam-
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koliv si přejete. Jste svobodní, naprosto volní.“ Tento „Vnitřní Zrak“ je 
udělen Guruem. Je-li vše viděno jako Poznání, neexistuje rozdělení žád-
ného druhu, není zde přítomen hřích ani ctnost. Naší vlastní slinou ne-
budou ústa znečištěna a náš jazyk se nenazývá nakaženým, protože ústa, 
odkud slina pochází, jsou naše vlastní. Pociťujeme, že vše, co je naše, 
je dobré a čisté. Podobně je náš celý tento svět, a tudíž v něm není žád-
ný hřích ani zásluha, nebe či peklo. Není ničím jiným než Brahman. Zá-
voj atributů byl odňat. Ten, kdo toto rozezná, nemá strach z jakéhoko-
liv chybování. Všechny elementy (voda, oheň, vzduch, země, prostor) 
nás pronásledovaly jako duchové, a neodešly od nás po celou tu dobu 
nesčetného množství životů. Satguru nás však od nich vysvobodil tím, 
že z nich udělal naše sluhy, . Staly se rovněž Bohy. Vliv elementů, kte-
rý byl podoben vlivu duchů, zmizel, duchovní praxe přinesla své ovoce  
a nyní je zde Naplněnost Naplnění.

ba

121. Třetí oko
o mnoha dnech jsem potkal Sám sebe. Nejsem omezen kvalita-
mi. Jsem za kvalitami. Po dlouhé době došlo k Mému setkání se 
Sebou samým. Až doposud si myslel, že je pouhý džíva a byl v 

této nevědomosti šťasten, nyní však rozpoznal Sebe sama. Stejně jako 
byl hrnčíř posedlý myšlenkou, že je oslem, tak se džíva oddával obdob-
né iluzi. Lidé věnují vše výhradně tělu, ale říkají: „Já jsem se najedl, „Já 
jsem udělal toto.“ Stejným způsobem džíva záviděl a požadoval něco, 
co bylo někoho jiného. To je druh zhýralosti či nadměrného oddávání 
se tomu, co není naše. Říkat, že cizí peníze jsou naše peníze, nábožen-
ství někoho druhého je naše náboženství a jednat podle toho, je zhýra-
lost. Ten, kdo tvrdí, že cizí věci jsou jeho, je hříšník. Ten, kdo takto činil 
a vzal na sebe povinnosti druhých (těla, nebo konec konců Boží povin-
nosti), potkal po mnoho, mnoho dnech Sebe Sama. Ten, kdo do součas-
né chvíle říkal „já“, byl prokázán za falešného žadatele.
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Jakmile je poznána Pravá Přirozenost „Já“, nastane zkušenost, že veš-
keré štěstí tohoto světa je naším štěstím. Jen co je závoj duality odstra-
něn, všechna osobní zájmena typu „já“, „ty“, „oni“, „ona“ atd. skončí. 
Dualita, jež vytváří tyto odlišnosti, je zcela skončena. Potom se vše sta-
lo touto nezměrností. Obrovská Zásobárna Poznání byla otevřena. Ten, 
kdo je služebníkem u Satguruových chodidel, shledá, že celý svět je na-
plněn Jeho vlastním „Já“, neboli „Já jsem On“ (Sóham). Zatímco tomu, 
kdo není oddaný Guruovi, se tento svět jeví v podobě otázky „Kdo jsem 
Já?“. Muž byl otázán: „Jaké je toto město?“ Odvětil: „Toto město je 
takové, jaký je tvůj jazyk.“ Jaká je skutečná chuť samotného jazyka? 
Tomu, kdo je Brahman, celý svět je nic než Brahman. Jste-li vy dobří, 
tento svět je dobrý. Jinak řečeno, svět se jeví podle toho, jaké je vaše 
hledisko, koncept. Jedině ten, kdo chápe, že tento svět je Brahman, je 
sám Brahman. Je Znalcem, Džňáninem, který vidí Sebe Sama takového, 
jaký skutečně je. 

Tento svět odkrývá svou „Skutečnost“ pouze Džňáninovi, zatímco ne-
vědomému ukazuje veškerou škálu různých forem. Tento svět se jeví 
pln rozmanitosti těm, kteří nejsou oddaní, a je Jedním Jediným pro Od-
dané Satgurua. Ve skutečnosti osoba, která je nevědomá, má dvě oči, 
a tudíž oči ukazují dualitu. Tomuto světu se říká dunja, což značí dva. 
Ten, kdo je nevědomý, bude vidět pouze dualitu. Nevědomost je zroze-
na ze „dvou“.

Syn Gurua byl obdarován „jedním okem“, a obě dřívější oči, které 
vidí dualitu, mu byly odebrány. A to proto, že to, co ukazují, je falešné. 
Jelikož duální oči jsou falešné, tak i svět, který je jimi viděn, je falešný. 
Žák Satgurua obdržel jedno oko, a protože je jen jedno, vidí pouze Jed-
no Jediné (tj. bez druhého). Závoj duality byl odstraněn. Závoj iluze byl 
roztrhán, vyvstalo prožívání Jednoty a veškerá rozdílnost zmizela. 

Dříve jste byli klamáni. Nyní je tento klam spolu s prožíváním od-
dělenosti skončen. Je prokázána Jednota. Všech pět elementů je pryč, 
zmizely planety a kazatelé klamu jsou zbaveni svého učení. Jedna jedi-
ná planetární kombinace (Jedinečnost Poznání) je v osudu všech. Tato 
konstelace nepodléhá změně a její vlastník se nemění. Všechny planety 
spolu se svými vlivy jsou nyní skončeny a tři kvality (radžas, tamas, 
sattva) jsou pryč spolu se šesti nepřáteli (zlost, chtíč, nenasytnost, touha, 
žádostivost a pýcha). Bohové Višnu, Brahma a Šiva se všichni odebrali 
do svých míst a zůstává jedině jedno Paramátman. Posedlost pěti ele-
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menty zmizela. Průchod Saturnu a fáze sedmi a půl roku neštěstí, která 
s tím byla spjata, je také pryč. Džíva, který byl obtěžován pěti duchy 
elementů, zmizel. Jedině Věčný Bůh, který se nezměnil, zůstává. On byl 
původně čirý a bez poskvrny a díky rozlišování (On) znovu-získal Svou 
Čirost. Tím, že byl mezi lidmi, se Bůh považoval za lidskou bytost,  
a v iluzi se nazýval jako „já“.

Před tím, než se setkal Hanumán s Rámou, považoval se za opici. 
Když potkal Satgurua, Rámu, stal se s Rámou zajedno, a to jak uvnitř, 
tak vně. Roztrhl náhrdelník drahokamů a potom si rozerval hrudník, 
aby spatřil, zda je Ráma uvnitř; chtěl dokázal Sítě, že Ráma přebývá 
uvnitř. Tehdy Ráma pravil: „Můj drahý, proč sis roztrhl svůj hrudník, 
a nejsou tyto drahokamy také s Rámou zajedno?“ Co je zde, co je bez 
Rámy? Jakmile jsou obě oči odevzdány Guruovi, jenž je Rámou, ob-
držíme „jedno oko“, které je „Okem Poznání“. Ráma, který prostupuje 
všechny věci, je viditelný pouze tomuto třetímu oku. Ten, kdo postrá-
dal „svoji vlastní věc“, ji opětovně nabyl. My jsme Králi, my jsme sub-
jekty. My jsme Bůh a my jsme uctívatelé. My jsme zemí, a my jsme po-
tokem. On se stane vším jako On Sám, a potom získá to, co bylo Jeho. 
Jeho zrození i smrt jsou rozpuštěny. Ráma řekl Hanumánovi: „Ty jsi 
Věčný.“

Nyní Guru, který je Rámou, praví: „Vy všechny opice jste Hanumá-
nem, tak buďte Hanumánem.“ To znamená, že byste měli zabít ego. Slo-
vo „Hana“ značí zabít či obětovat, a slovo „Maan“ představuje pýchu 
neboli ego. Jakmile je ego zabito, jedině pak se člověk stane Hanumá-
nem. Říkám vám všem, abyste byli Brahman. Zrození i smrt toho, kdo 
spatří Sebe Sama, jsou pryč.

Večer, 21. 11. 1935

ba
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122. Demarkační linie
rahmín měl jednou velmi zlý sen, ve kterém se mu zdálo, že 
je z kasty nedotknutelných. Začal se stýkat s nádeníky a dě-
lat všechny možné práce náležející této kastě. Poté, co zaku-

sil mnoho těžkostí, byl natolik znechucen, že se vydal za Satguruem. 
Ten ho probudil. Brahmín pak řekl: „Jaký to zázrak! Spal jsem a tr-
pěl ve snu. Potom mne Satguru probudil!“ Brahmín trpěl jen kvůli ilu-
zi. Džíva považuje tento snový svět za skutečný a trpí; Satguru ho pro-
budí. Vy nejste mysl, intelekt či smyslové orgány. Slovo „moje“, kte-
ré používáte, abyste řekli, že objekty jsou vaše, je pouhé slovní pro-
hlášení. Vy jste svědek všeho. Vše, co je viděno, je dočasné, pomíjivé  
a zničitelné. Vše je zničitelné – mysl, intelekt, úplně všechno. Mysl a in-
telekt jsou „viděny“ vámi a spějí k zániku. Toto „vy“, které říká „toto je 
moje, tamto je moje“, je od všeho, co je viděno, oddělené. Kdo jste? Vy 
jste Čiré Poznání, Ryzí Vědomí bez jakékoliv poskvrny či vady. Vy jste 
„Já“, které si je vědomo snu, hlubokého spánku a bdělého stavu. Vy jste 
„To“, co říká „Já“ v těle. Velké prohlášení „Tat Vam Asi“ znamená „Ty 
jsi To“. „Ty jsi To“, co je odděleno od všeho, co je viditelné. Když zmizí 
všechna jména a slova, to, co zůstává, je On. „To“ je tím, co jste. „To“, 
které říká „Já“, jakmile jsou zanechány všechny prožitky, je konečné. 
Vy jste „To“, co zůstává. Pak „Toto“ říká: „Nic tu není“ a zůstává tiše. 
Poté je zanechána dokonce i tato tichost. Také zkušenost tichosti odejde, 
a aniž by dalo vědět, objeví se zřeknutí. Nechte odejít i rozpoznání, že 
si nejste ničeho vědomi. Dokonce i ten, kdo tvrdí „Měl bych něco dělat“ 
nebo „Já nerozumím“ či „Já nevím“ není nic jiného, než Bůh. Tento Bůh 
se nazývá Brahman.

Existuje příběh o Svaté ženě Muktabai (sestra Džňanéšwara). Jednoho 
dne jí někdo ukradl lisovaná kraví lejna. (Na vesnicích byli lidé zvyklí 
vyrábět kostky z kravího trusu spolu se slámou, aby měli čím topit.) 
Muktabai řekla: „Budu schopna identifikovat ty kusy, které jsem připra-
vila.“ A vybrala z velké hromady ty, co jí náležely. Muktabai během je-
jich přípravy nepřetržitě opakovala jméno Vitthaly. Zvuk božího jména 
byl trusem vstřebán, a tak bylo možné slyšet jméno Vitthal z každého 
kusu, který Muktabai vyrobila. V srdcích oddaných Boha, stejně jako 
vně, se rozléhá jméno Boha. Tudíž v každé činnosti zaznívá opakovaně 
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Boží jméno. Okolí (lidé) se ve spojení s Jeho Oddanými stává posvě-
cené. Proto Muktabai řekla, že dokáže rozpoznat svá kraví lejna. Jak 
ohromnou Sebe-Jistotu měla! Je nezbytné, že oddaný Satgurua by měl 
mít tak velkou jistotu. Avšak jsou zde někteří oddaní, kteří se uctíváním 
Gurua předvádějí, ale to jim k dosažení Absolutního Stavu Brahman 
nepomůže. Bůh je před oddaným. Bůh je věčný. On již zná přetvářku 
takového oddaného. Je-li oddaný k Bohu upřímný, tak i Bůh je k němu 
upřímný. Takže musíte říci: „Bůh je můj a Já jsem Boha.“ Ten, jehož 
srdce nepřetržitě přináší ozvěnu Jeho Jména, ten, kdo Ho zná, je Osvo-
bozen. Je jako kraví lejno zmíněné v příběhu. Nikdo jej nemůže ukrást 
nebo spálit. Osvobozený je ten, kdo pochopí, že je čirý, neposkvrněný 
a prost pochybnosti.

Lidé se v světském životě strachují. Žil kdysi muž, který měl strach, 
protože ho ostatní kritizovali, a tak se vydal za svým Guruem. Guru mu 
udělil Mantru a řekl: „Já jsem To, Já jsem Já. Ty jsi Já.“ A tak se říká, že 
byl podruhé narozen. Stal se Brahmínem (znalcem Brahman). Fyzické 
tělo je narozeno ze semene a vajíčka, ale díky radě Gurua, Jeho učení, 
se muž znovu-narodil do duchovního života. Tudíž byl narozen dvakrát 
a oblékl si posvátnou šňůru. Obdržením Gajátri Mantry od Gurua se 
stává Brahmín čirý a podruhé narozený. Ale jak se má stát Brahmínem 
jeho manželka? Jak ji lze učinit čirou? Je tomu tak díky společenství  
s Brahmínem (Brahman). V momentu zrození je muž Šudra (nádeník), 
ale díky zasvěcení od Gurua se stává Brahmínem. Guru mu udělí po-
svátnou Mantru ze Své tradice. Jakmile se stane Synem Gurua, stává se 
svatým. Je uznávaným. Třebaže může mít Brahmín bídný charakter, je 
oprávněn k tomu být respektován ve všech třech světech. Ten, kdo se 
ztotožňuje s fyzickým tělem, je démonem Narakasurou. Je neovladatel-
ný dokonce i Bohy. Tímto způsobem je individualitou. Pán Krišna za-
bil Narakasuru a ten byl pak vstřebán do Šrí Krišny. Syn Gurua by ni-
kdy neměl říkat, že je tělo. Jakmile je to poznáno, člověk se stává oproš-
těn od všech hříchů. Ten, kdo ví, že je Ryzí Poznání, je osvobozen od 
všech hříchů. Džíva byl obtěžován ve snu. „Já“ se stalo tělem, přestože 
On je neustále nic než „Já“. Uvědomil si, že je Brahman, a proto jeho 
sen skončil a On byl svobodný. „Já jsem Brahman, „Já jsem „Já“, Bůh 
(Átma Ram) – to byla Jeho zkušenost. To, že samotná přirozenost Brah-
man je Pradňja, což značí Nejvyšší Poznání, bylo nejprve pochopeno 
jen intelektuálně, a nyní je toto Poznání utvrzeno bez pochybnosti. Vše, 
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co je v existenci, je v podstatě přirozeností Větru, jenž je zajedno s Ži-
votní Energií (Čajtanjou), a tudíž vše není nic jiného, než Životní Ener-
gie. Bohové, i ti, kteří jsou jemně vtělení a mají nějakou formu, vzešli 
z Životní Energie. Čajtanja nyní byla vědomě poznána jako Jedna ve 
všech bytostech, a tak je známa jako „Jediná Věc“ všude.

V jednom hinduistickém přísloví se říká: „Měl by pamatovat na vnitř-
ního duchovního Rámu a potom bude spoutanost cyklu zrození a smrtí 
odseknuta.“ Kdyby si byl Ráma vědom své esenciální přirozenosti ja-
kožto „Já“, odešel by se učit k nohám Vasišthy? Světec Vasištha mu 
řekl: „Ty nejsi vnější Ráma, tělo, ty jsi vnitřní Ráma.“ Když odešel Šrí 
Krišna za Guruem Sandipanim a realizoval, že je Pánem Krišnou, jedi-
ně pak byl zcela mocný jako Avatár Paramátmanu. Jinak byl prostým 
pastevcem. Jedině Ráma může pochopit vnitřního Rámu, „Já“. Nejlepší 
cestou Oddanosti je rozpoznat Boha v každé bytosti. Čajtanja je tímto 
Bohem uvnitř, a je to On, kdo se projevuje ve všech bytostech. Středově-
ké hindské přísloví zní: „Ó člověče, měl bys uctívat boha, který přebývá 
v člověku, proč uctíváš kámen?“ Poutních míst je na Zemi nespočet. 
Můžete jít na pouť třeba milionkrát, ale užitek z ní je vůči Sebe-Poznání 
naprosto nesrovnatelný. Lakšman nakreslil kolem chatky demarkační 
čáru a řekl Sítě, aby ji nepřekračovala. Podobně Satguru udělal čáru pro 
vás. To znamená, že byste neměli upadat ze své Skutečné Přirozenosti 
jakožto „Já“ do nižší úrovně tělesného ztotožnění, čímž čáru překraču-
jete. Zde je vaše ego králem Ravanou, který vás uvrhne do zajetí, pokud 
čáru překročíte. Nyní je vaše mysl jako mysl Boha opic, Hanumána.  
S její pomocí byste se měli stát zajedno s Rámou.

Existuje příběh o muži, který byl obviněn ze spáchání vraždy. Díky 
Milosti Satgurua byl zproštěn viny. To je vše. „Pak jsem byl probuzen.“ 
Podobně jste obviněni ze spáchání zločinu těla, které má trvání nesčet-
ného množství zrození. Jste osvobozeni, jedině když si uvědomíte, že 
jste „Já“. Vy jste Brahman. Vy jste Parabrahman, a to „Vy“ je nyní bdě-
lé. Musíte nepřetržitě setrvávat v této „bdělosti“. Džíva byl obtěžován 
utrpením, probudil se a setkal se se Sebou Samým. Ten, kdo realizoval 
Sebe-Sama tímto způsobem, se stal Bohem. Ten je Inkarnací Boha. Je-
dině Ten v tomto světě vítězí. Pouze Ten, kdo je plně přesvědčen, že on 
sám je „Já“, se stává vítězem. Jedině On je Paramátman.

Večer, 22. 11. 1935

Oddanost_inside_last.indd   168 24.6.2014   8:54:05



169

123. Světci jsou inkarnacemi Boha
íla těch, kdo byli skutečnými inkarnacemi Boha, není oslabena 
dokonce ani po smrti jejich těla. Vracejí se kvůli tomu? Nikoli. 
Takto to není. Oni byli zcela osvobozeni, přesto lidé díky jejich 

síle nabývají na místech, které světci navštívili, nebo tam, kde opustili 
tělo (mahásamádhí), stále božské zkušenosti. Nicméně to ale nezname-
ná, že se vrátili zpět na svět. Dokonce, i když byli tito Světci naživu ve 
svém těle, děly se zázraky. 

Nicméně je důležité poznamenat, že Světec se nenechává do těchto zá-
zraků vtáhnout. Lidé nabývají zkušenosti podle své víry či přesvědčení. 
Je pravda, že Bůh pomáhá věrnému oddanému. Bůh je někdy dokonce 
spatřen i ve snu. Podobně se ve snech objevuje i mnoho věcí a nespočet 
zvířat. Vidíte-li ve snu vlak, bude si toho vlak vědom? Rozhodne se 
vlak vstoupit do vašeho snu? Ne, takto to vůbec není. Ve snu se může 
objevit jakákoliv osoba či věc. Tato osoba či předmět si nejsou vědo-
mi, že vstoupili do něčího snu. Nicméně moudří, kteří tyto věci znají, 
nám říkají, že dochází k zvláštním událostem dokonce i po smrti někte-
rých Světců. Proč se tyto věci dějí? Protože Světci získali velké zásluhy,  
a tím, že poznali Boha, se stali Bohem. Kdokoliv jim v ryzí víře nabí- 
zí Oddanost, může nabýt zkušenosti dle své víry. V tomto případě po-
chybnost zmizela, a proto musíte mít důvěru v „Jednu Jedinou Věc“. 
Jakmile máte pevné přesvědčení, že jste Skutečné Bytí, pak vaše síla 
narůstá. Lidé nabízejí Oddanost tomu, kdo dosáhl „Nepřetržitého Sjed-
nocení s Vesmírem“ a mohou zakoušet mnoho zázraků.

Díky narůstající zkušenosti a pevnému přesvědčení byste si měli být 
vědomi, že jste Brahman. „Já jsem Brahman“ (Ahambrahmasmi) je Nej-
větší Pravda. Jestliže vše je Brahman, proč potom vy nejste Brahman? 
Pokud je vše Bůh, nejste vy také Bůh? Jestliže kdokoliv řekne vaše 
(Boží) jméno, budou jeho problémy vyřešeny. Tudíž nemáte zapotřebí 
nic dělat. Nepohrávejte si s představivostí. Každý nabude výsledky pod-
le své víry a přesvědčení. O co se musíte strachovat? Ten, kdo si niče-
ho nežádá, obdrží perly, ale ten, kdo má touhy, nezíská nic. Sílu nemů-
že nabýt ten, kdo žebrá. Avšak ten, kdo říká: „Nic nechci“, získá všech-
ny síly, i když si je nežádal. Ti, kdo nejsou oddanými, si přejí mít síly, 
zatímco oddaný nikoliv, jelikož dosáhl naplnění života. Stáváte se Svět-
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cem, abyste vyléčili někoho z horečky? Opravdu se staráte o svět? Sta-
li jste se Světcem, abyste navýšili majetek či (počty) dětí druhých? Zís-
káte-li věčný život, „Já“ nic neztratím! Proč bych se měl obávat, pokud 
se stanete velmi bohatými?

Měli byste se snažit udržovat a nadále rozvíjet pocit, že jste Brahman. 
Nenechte vaši „Osamělost“ vyrušit. Dejme tomu, že nebylo dosaženo 
toužených výsledků, není to rovněž Brahman? Vše, co vaše mysl říká, je 
chybné. Vše viděné a také to, co bude viděno, je falešné. Síla toho, kdo 
má naprostou víru v „Já“, se stává velmi mocnou. Musíte mít nehybnou 
víru v Gurua a v Boha. To znamená, že byste měli věřit, že jste Brah-
man, nebo alespoň musíte mít víru ve svého Gurua. Není-li zde víra, vše 
je zbytečné. Dokonce, i když dosáhnete poznání Bezforemného Boha, 
neměli byste upustit od praktikování meditace a uctívání ztělesněného 
Boha (Saguna Brahman). Přesněji řečeno, obojí by mělo být dále rozví-
jeno, abychom poděkovali našemu Guruovi, který nám udělil Duchov-
ní Poznání. Jinak zde bude stav mysli, ve kterém není ani Oddanost, 
ani Poznání. Bude tu jen pýcha na „poznání“ či „duchovní úspěch“,  
a kvůli této pýše je zmařen skutečný vývoj. Opakování mantry (džapy) 
a meditace na učení, které jsme obdrželi od svého Gurua, by neměly 
ustat. Ten, kdo zanechá uctívání Boha s formou, se stane všude neúspěš-
ným. Dokud se neodvděčíte (službou a uctíváním) Guruovi, vaše pozná-
ní je neplodné. Poznání Brahman nepřináší štěstí tomu, kdo se vzdá Od-
danosti ke Guruovi. Satguru velmi laskavě uděluje Sebe-Poznání a Sílu 
tomu, kdo se stane Jeho Oddaným. Ten, kdo zanechá tuto Oddanost, tak 
dokonce i když může mít Sebe-Poznání, stává se neúspěšný.

Světec Kanva musel být půl dne nedotknutelným (nejnižší kasta)  
a dalšího půl dne Brahmínem (nejvyšší kasta), protože obdržel Bož-
ské Poznání od svého Gurua podvodně. Jiných druhů poznání lze do-
sáhnout zaplacením nějakých poplatků, ale Sebe-Poznání je dáno Guru-
em zcela zdarma. Tudíž byste neměli přestávat s Oddaností ke Guruovi.  
Oddanost je poplatek, jenž vás osvobozuje od závazku vůči Němu. Zku-
šenosti budete mít podle své víry, ale Satguru se o to vše nestará. On 
je dokonalý, bez poskvrny. Každý obdrží ovoce dle své víry. Oddaný 
Satgurua bude zajisté úspěšný. Zpěv oddaných písní (bhadžanů) a in-
strukce vaší školy (tradice Sampradája) musí být následovány. Odda-
nost k Satguruovi je nabídka Bohu. Máte-li Oddanost, obdržíte také  
jídlo. Necháte-li Boha o hladu tím, že budete zanedbávat Oddanost,  
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nezískáte konečné ovoce. Popravdě vůbec nezáleží na tom, zda se zapo-
menete najíst, ale nikdy se nevzdejte Oddanosti. Nepotkáte nikoho, kdo 
by vám řekl, abyste zpíval ve chvále Boha, či Gurua. Ale kráčíte-li hla-
doví, mnozí vás budou žádat, abyste si vzali nějaké jídlo. Ten, kdo zpí-
vá bhadžany, nezapomíná na meditaci a rozhodně si připomíná svého 
Gurua. Ten, kdo prokazuje službu Guruovi dnem i nocí, zajisté potká 
Paramátman. Toto je síla přesvědčení.

Večer, 24. 11. 1935

ba

124. Naprosté přesvědčení v ”Já”  
vás posiluje během cesty za poznáním

še je vskutku nic, než Brahman. Jméno a forma jsou falešné. 
Všechna stvoření, jež jsou viditelná, umírají a stávají se sou-
částí země. Vítr pohltí každou částečku země. To, co vane, je 

vítr, a chlad větru je vodou. Horkost větru je světlem a silný vítr je hmo-
tou neboli zemí. Všechny lidské bytosti a zvířata jedí potravu různých 
druhů, ale nakonec všichni umřou. Stanou se zajedno s větrem. Jakmile 
voda zamrzne, stane se pevnou. Pojem „Prithvi“ značí vrátit se. V ma-
rátí existuje sloveso „Paratavi“, které znamená „vrátit se zpět“. „Pa-
rat“ vyjadřuje „vrátit se zpět do své původní pozice“. Takže když se 
všechny elementy stanou jedním, je tu pouze Životní energie, Čajtanja. 
Země se na oběžné dráze kolem Slunce točí vysokou rychlostí. Na zemi 
se nehýbe nic tak rychle, jako země samotná. Naše tělo je vytvořeno  
z pěti elementů, které nejsou ničím jiným než Čajtanjou. Tělo vyža-
duje potravu, vodu, vzduch, aby mělo dostatek energie. Jelikož je naše 
tělo částí země, požaduje část země ke své výživě. Pět elementů a jed-
no „Já“ tvoří skupinu šesti, je tu však sedmé, které svědčí o falešnosti 
všech těchto šesti.
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Šrí Šankara (Šankaračárja) během promluvy o Védantě řekl: „Ten, 
kdo tvrdí, že Mája je skutečná, je hlupák.“ Mája sama o sobě znamená: 
„Nic zde není.“ Tak jako jsou falešné hry, které si děti hrají se svými 
hračkami, stejně taková je též teorie o tom, že Mája je skutečná. Rovněž 
takzvaně „skuteční“ jsou i ti, kteří se o tom všem dohadují. Ti, kdo si 
libují ve slovních argumentech o Iluzi, jsou stejně tak skuteční, jako je 
Mája sama. Iluze a chtivost jsou si podobné. Tak jako se viditelný kus 
jídla stane neviditelným poté, co ho sníte, scenérie, která je viděna, se 
stává neviditelnou v procesu pochopení. Jezení a ti, kdo jedí, vidění  
a ti, kdo vidí, to všechno je falešné. Argument a argumentující jsou oba 
falešní. Koncepty Jednoty a Mnohosti jsou falešné. „Jeden“ a „mnoho“ 
jsou falešní. Je tu jen Jedno Jediné bez druhého. Jedině Jedno Jediné je 
Úplnou, Celistvou Existencí. Není v ní Nic dalšího. Není to možné. Pak 
jak může být to, co je úplné a celistvé, falešné? Naslouchejte pozorně. 
Je-li pochopeno, že tu nic dalšího není, a že je zde pouze Jedno Jediné, 
nejste vy rovněž Toto Brahman? Vše je obsaženo ve vaší celistvosti, 
jediném jedinečném Brahman, ale dokonce i slovo Brahman je vypuš-
těno. Toto není žádná poezie. Není zde žádná hra představivosti. Tato 
imaginární individualita, která je falešná, zde neexistuje. Protože my 
nejsme, rovněž zde není to druhé, „další“.

Hliněný hrnec zjistil, čím je, a poznal, že je jen součástí země, a ni-
koli hrncem. Potom byl osvobozen od obav. Podobně ti, kdo mají 
povědomí o Celistvém Brahman, začnou zjišťovat, co jsou, a dojdou  
k pochopení, že zde není nic, než Bůh. Fyzická těla vytvořená z kostí 
a svalů jsou příbytky Boha, „Pána Světa,“ Nárájany. Kde je Bůh? Vy 
sami jste Bůh. Držet se nesprávného konceptu je chyba, a mít pochyb-
nost je rovněž chyba. Představovat si namísto Skutečnosti něco jiného je 
chybný koncept. Když jste Bůh, Nárájana, pak považovat se za člověka 
„Nara“, je chybným konceptem. Nárájana je bezpočáteční. Nazýváte-li 
Ho člověkem, potom to je špatný koncept, který byste měli odhodit.  
A co je to pochybnost? Pochybnost se v sanskrtu nazývá Asambhavana. 
Když řeknete „Já jsem jen člověk“ poté, kdy vám někdo sdělí „Ty jsi 
Bůh“, pak toto se nazývá pochybnost. Pochybovat o tom, říkaje „Jak 
je to možné?“, je Asambhavana neboli pochybnost o Pravdě. Je-li vi-
děn obraz moře namalovaný na zdi, pak jak zde bude zeď? Může zde 
být mnoho obrazů, ale vědět, že jsou ve skutečnosti výhradně jednou 
věcí, a to zdí, je poznáním. Nevědomost je největší z hříchů. Vybrat si 
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stranu nevědomosti je největší utrpení, avšak rozpoznat Nevědomost je 
největší štěstí. Říci, že Iluze je skutečná, je hřích. Poznat, že „Vše je 
Brahman“, je největší ctnost. Poznat, že „Toto vše je ve své podstatě 
Brahman, Bůh“ a prohlašovat to, je říkáním Pravdy. Tvrzení, že tento 
svět je skutečný, je nepravdivé. Pán Krišna říkal Pravdu, když tvrdil: 
„Vše toto jsem „Já“, a vše toto je Brahman.“ I když možná nepřijmete 
Pravdu dnes, nakonec budete říkat Pravdu.

Dejme tomu, že podle světských norem nebylo to, co říkal Pán Kriš-
na pravdivé, ale v Jeho mysli neexistovala žádná dualita „Pravdy“ či 
„Nepravdy“. Měl by být hříšníkem? Například, není příběh o svatbě 
Hanumána falešný? Ten, kdo mluví pod přísahou, ale jehož tvrzení je 
založeno na chybném konceptu myšlení, že iluzorní jev je skutečný, činí 
falešné prohlášení. Ten, kdo mluví Pravdu, je ten, kdo považuje celý 
tento jev světa za neskutečný. A tvrdit cokoliv opačně je falešné. Říká 
se, že Měsíc pije mléko z měsíčního svitu. Tvrdí se, že je to viděno slep-
cem, hluchý přísahá, že slyšel zvuk srkání mléka a chromý na to místo 
kráčí. Podobně jako jsou falešná všechna prohlášení lháře, tak je faleš-
ná i promluva toho, kdo říká, že Mája je skutečná. Jste-li přesvědčeni 
o Brahman, jedině pak budete silní na Cestě za Poznáním. Pokud se 
ptáte, kdo má Skutečné Poznání, vězte, že je to ten, kdo si je jist o sobě 
samém jakožto Brahman, a je to ten, kdo je Velkým Jogínem, zcela Re-
alizovanou Bytostí. Podle světských norem může být hříšník a nevě-
domec, ale on realizoval, že „Vše je Brahman“, a tudíž On je s Brah-
man zajedno. Veřejné mínění není důležité. Je to naše vlastní realizace 
Pravdy, jež je důležitá. „Realizovaná Bytost“ nabývá síly Boha. Vše, co 
vyřkne, je prokázanou Pravdou.

Kdo je ten, jenž je považován za nevyvinutého? Ten, kdo má nějaké 
pochybnosti, je nevyvinutý. Ten, kdo nemá žádné pochybnosti, se stal 
Brahman. Ten, jehož pochybnosti zmizely, má vyrovnanost. Jaká je jeho 
zkušenost a jaké je jeho přesvědčení? On ví a cítí jednotu se všemi věc-
mi. On ví, že každý a vše je totožné s ním samotným, bez sebemenšího 
rozdílu. Toto se nazývá vyrovnaností (klidem). Ti, kdo skutečně pocho-
pili, že vše je Celistvé Brahman, nemají potřebu ptát se, zdali jsou Brah-
man či nikoli, nebo zda je jejich stav nevyzrálý nebo zralý. Osel nemá 
potřebu říkat, že je osel. Ten, kdo tvrdí, že někdo druhý je nevyzrálý, je 
sám nevyspělý. Ten, kdo toto doopravdy ví, by měl být považován za 
požehnaného od Gurua. Přesto, co to znamená „Guruovo Požehnání“? 
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Pochopit, že „Ty jsi To“, je požehnáním Gurua. Ptáte-li se, jak dlou-
hý je ocas Hanumána, odpovědí je, že je tak dlouhý, jak velká je vaše 
pochybnost. Kdybyste odhodili všechny pochybnosti ve chvíli, co jste  
navštívili Gurua, stali byste se bez prodlení Brahman.

Pochopení sebe sama jakožto Brahman se nazývá „Duchovní Poznání“ 
neboli Brahma Vidja. Jakmile toto skutečně víte, dosáhli jste moudrosti, 
která je nesmírně důležitá. Povězte mi, co je podstatnější? Jsou důležité 
všechny viditelné objekty a pobavení se z nich, anebo je důležité věčné 
Poznání Brahman, Brahma Vidja? Jedině chyba pochybnosti by měla 
odejít. Jakmile jste se stali Brahman, Guruova rada je plodná a je zde 
síla Realizace toho, že jste Bůh. Nicméně naslouchejte pozorně! Tato 
síla nenáleží lidské bytosti. Je to Brahman, jež je mocný. Je to Brahman, 
kdo je znalcem a vlastníkem této síly, a je to díky jeho síle, že Brahman 
je nedotčeno.

ba

125. Boží inkarnace
en, kdo si je jist, že je Brahman, nabývá sílu. Nejdříve ze vše-
ho musíte usmrtit samotnou smrt. Po zhynutí smrti jste si jisti 
tím, co zůstává. Slovo smrt se sebou nese „čas“, a se smrtí kon-

čí rovněž slovo čas, a vy zůstáváte bez aspektu času. Chvíle v období 
máji je srovnatelná s mnoha věky. Považujte celé trvání čtyř věků (jug) 
za jeden cyklus. Mnoho takových cyklů uvnitř cyklů se objevuje a mizí  
v jednom momentu máji. Nicméně v Brahman neexistuje žádný čas 
ani na chvíli. Čas říká: „Pojídám jogíny, kteří opakují džapu (mantru), 
a ty, kteří provádějí duchovní praxi, avšak Bytost se Sebe-Poznáním jde 
před, využívajíc mne jako nášlapný kámen.“ Objekty a prostor, v němž 
se objekty objevují, by měly být považovány za ženu a děti času. Čas 
říká: „Nemohu si podrobit Realizované Bytosti, jelikož mi nepřikládají 
žádnou hodnotu.“ Podobá se to santalové pastě, jíž se potírá čelo. Mů-
žete si ji utřít nebo nikoli, ale po nějaké době je stejně setřena, tudíž se 
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dotyčný nestará, jestli ji tam má nebo ne. Podobné je to pro Džňáni-
na; zkušenost času zde může nebo nemusí být, nijak se tím neznepo-
kojuje. Jeden moment času je srovnatelný se zábleskem celého vesmí-
ru. Je-li tato chvíle vymazána, celý rozlehlý vesmír zaniká s ní. Džňánin 
zůstává stabilní ve Své Existenci. Je to čas, který dělá práci veškerého 
stvoření, stejně jako ničení. Je to práce času, že se plod vyvíjí v děloze.  
V čase je získáno vše. Vše toto je velikostí času. Je uměním času, že je 
zde stvoření, existence a zánik. Je to jeho síla.

Čas pouze zvyšuje expanzi světa, ale Syn Gurua překročí jeho hlavu  
a dostane se za něj. Jedním krokem přemůže čas, dalším se stane ne-
smrtelným, třetím ovládne sílu, čtvrtým krokem se stává volným, pátým  
neduálním a šestým krokem se stává Úplnou Celistvostí. Ten, kdo rea-
lizuje Brahman, není tělem, On je Celý Vesmír. Poznejte, že Kořen „Já“ 
Vesmíru je Semenem „Já“, což je „Vajíčko Vesmíru“. 

Toto „Já“ je tak nepatrné, jako špetka prachu nebo jako atom.  
V něm je obsažen tento Rozlehlý Vesmír. V něm jsou všechny atribu-
ty jako původní, přirozené a univerzální s nekonečným počtem kva-
lit. Nicméně Realizovaná Bytost je mimo to. Ten, kdo zná atom ato-
mů, je obdařen Sebe-Realizací. Toto je popsáno v 15. kapitole knihy  
Eknáth Bhagwat. Ten, kdo zůstává v tichosti, chápaje, že toto vše je 
úplné a celistvé (Brahman), získává veškerou sílu. 

Nesoustřeďte se na duchovní síly, protože tím ztratíte stav Brahman. 
Získat duchovní síly je jako neoprávněné uznání, které způsobuje pře-
kážku na cestě k Sebe-Realizaci. Ten, kdo usiluje o duchovní síly, ztrácí 
stav Brahman. Díky duchovním silám nabýváte uznání, slávu a aplaus, 
avšak vědomí je tím překryto určitou vrstvou, přehozem pýchy, pový-
šeností z poznání, a hledající tím pádem nemůže mít sílu strhnout tuto 
vrstvu (přehoz) z Brahman. Hledající, který je přitahován k nějakému 
extatickému zážitku, jenž je ve srovnání se Sebe-realizací něčím nepa-
trným, ztrácí Realizaci „Já“. Jestli pak bylo někdy zakoušeno, že Brah-
man přišlo či odešlo bez ohledu na to, co dalšího se může či nemusí 
stát? Ne, to se nikdy nemůže přihodit. Bude toto „Skutečné To“ vůbec 
někdy zničeno? Proč o tom pochybujete a vzdalujete se od skutečnosti? 
Proč máte obavy z veřejného mínění a považujete svou sílu za nedosta-
tečnou, a tudíž ztrácíte víru ve svou vlastní sílu? Nikdy nedovolte, aby 
bylo narušeno vaše spočívání v ústraní. Ústraní zde značí mít pevné 
rozhodnutí. Narušit je znamená upadnout do duality. Udržovat pevné 
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spočívání v ústraní značí být vždy v samotě našeho vlastního Bytí. To 
se nazývá ústraní, Být Jedním, Samojediným. To, co se nenechá vyrušit, 
je Samojedinost.

Existuje příběh, ve kterém, třebaže se hledající stal Synem Gurua, ne-
měl žádnou jistotu a přesvědčení o svých silách uvnitř. Nemohl nic dě-
lat, a tak se modlil k Bohyni, Božské Matce, a nabízel jí oběti. Bohyně 
byla potěšena a udělila mu to, co chtěl. Ale tím se stal malý a bezmoc-
ný. Třeba někdo může mít zvláštní schopnosti jako médium napojené 
na nějaké božstvo, ale jestliže toto božstvo oddaný uctívá či respektu-
je, a může se jednat i o Syna Gurua, stane se tento oddaný zcela malým 
a nedůležitým. Jeho Samojedinost je vyrušena. Jeho stabilita je oslabe-
na. Bytost, která má Sebe-Poznání, nebude nikdy uctívat žádné božstvo, 
které ovládá médium. „Já“ je Skutečný Bůh a vše se děje jedině díky 
Jeho Síle. Džňánin by nikdy neztratil víru v „Já“. 

Pokud po Realizaci „Já“ někoho nepadne, že bude uctívat ostatní bohy, 
pak se stává tím nejnešťastnějším chudákem, a nikdy nebude osvobo-
zen. Vaše víra by měla být natolik silná, že by neměla být vyrušena do-
konce ani v okamžiku smrti. Měla by zde být důvěra ať už v Boha, nebo 
v Gurua. Měli byste mít dostatek víry říci: „Můj Guru je Tím Nejvyš-
ším a On dělá vše.“ Anebo byste měli mít za to, že vy sami jste Para-
mátman. Oddanost ke „Guruovi ve formě“, v těle, je opravdová služ-
ba Guruovi. Tato Oddanost by neměla být opomíjena ani pokud víte, že 
Bůh je bezforemný a je za podobami či atributy. Sebe-Realizace je mož-
ná jen u Opravdových Oddaných. „Síla Poznání“ roste u toho, jehož 
víra ve službu Guruovi narůstá. Menší víra značí menší Oddanost – to 
je znak pádu (vzdálení se) od ovoce Sebe-Poznání. Nedostatek víry je 
škodlivým zamořením Oddanosti. Musíte tedy setrvat velmi intenzivně 
bdělí. Ten, kdo ztratil Oddanost ke Guruovi, je pošetilý. A třebaže má  
i „světské poznání“, je odsouzen k záhubě kvůli egoistické pýše. Ten, 
kdo zanechá Oddanost k ztělesněnému Bohu, je vskutku neúspěšný. Ni-
kdy byste ji neměli zanechat.

Oddanost je zúrodňovatelem Poznání. Je potravou, jež vyživuje  
Poznání. Je to jen díky Oddanosti, že Poznání postupně narůstá. Požeh-
naný ať je ten, kdo pokračuje ve službě Guruovi i po dosažení Sebe- 
Poznání. On je Paramátman. Sádhana by měla být posilována, a to není 
možné bez Oddanosti. Existuje příběh o lichváři, který udělal v době, 
kdy mu zahynul buvol, něco zvláštního. Do rohu zvířete vložil nějaké 
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zlato, a pak tento roh za městem zahodil. Po roce mu někdo tento roh 
se zlatem uvnitř donesl zpět. To znamená, že každý dostane to, co mu 
je určeno. Víra je tou nejdůležitější věcí. Oddanost ke Guruovi a Jeho 
Požehnání jsou „Leskem Poznání“. Avšak ten, kdo přestane být odda-
ným, se stane neúspěšný, třebaže je i plný Poznání. My jsme obdrželi 
požehnání od Samartha Bhausaheba Maharadže. Řekl nám: „Naplním 
všechny potřeby těch, kdo jsou Mými Oddanými, a kdo se účastní sap-
tahu (víkend věnovaný zpívání oddaných písní a promluvám). Já jsem 
jejich podporou. Nabízím jim svou pomoc.“ Ten, kdo dosáhne poznání 
a získá zkušenost, a přesto nepraktikuje Oddanost, je nešťastný, líný  
a neúspěšný. Ať je jakkoli významný, není větší než jeho Guru, není 
bohatší než jeho Guru.

Prosím nenechte se uvést v omyl kvůli okolnostem iluze. Nebuď-
te pyšní kvůli tomu, že jste lepší než ostatní, ani se nestrachujte kvůli 
špatným podmínkám. Udržujte Oddanost ke Guruovi silnou a vaši víru  
a odvahu nehybnou. Pamatujte si, že Světec Tukaram věnoval své mod-
litby každodenní Oddanosti a zpíval bhadžany. Opakuji, že úspěch, sláva 
a vliv bytosti, která je oddaná Guruovi nebo Bohu, se rozrůstá. Někteří 
ji nazvou Bohem, jiní Avatárem, Inkarnací Boha, další „Významným 
Oddaným“. Ona je vskutku Boží Inkarnací.

ba

126. Milost Gurua
akmile jste realizovali, že jste za atributy, gunami, jste „Já“. Inte-
lekt lze přirovnat k savému papíru (pijáku). Stejně jako piják nasa-
je vše, čeho se dotkne, tak i intelekt pojme to, s čím přijde do kon-

taktu. Měli byste dát intelektu to, co opravdu chcete. Intelekt funguje  
v oblasti, do níž vstoupí. Proto by měl být zaměstnán příběhy Světců  
a Inkarnacemi Boha a ostatními duchovními náměty. Znakem Paramát-
man je, že by intelekt neměl být zaplněn nějakými objekty. Měl by být 
zcela volný, bez jakéhokoliv objektu. Oddanost ke Guruovi je důležitá. 

Oddanost_inside_last.indd   177 24.6.2014   8:54:05



178

Cítit lásku nebo spřízněnost s někým je znakem Paramátman. Vzdávat 
úctu všem je znakem Paramátman. Je-li učitel proškolený, potom i žák 
bude časem takový. Podobně, jen když je Guru naprosto zkušený, bude 
i žák zcela znalý. Není potřeba zmiňovat se o tom, že by měl být žák na-
prosto věrný, bezžádostivý a loajální ke Guruovi. Bez víry v Gurua ne-
lze bezforemné uchopit. Znaky pochopení bezforemného jsou následu-
jící – apatický postoj vůči světskému životu, nezaujatý postoj ke svým 
příbuzným a přesvědčení, že „Já jsem Syn mého Gurua a můj Guru je 
můj Bůh.“ Ten, kdo je o tomto přesvědčen, realizuje Brahman.

Proč je nezbytné opakovat, že víra v Gurua je nejdůležitějším znakem 
Pravé Realizace? Přemoudřelým bude nazván ten, kdo říká „Jsem za-
jedno s Brahman. Nemám potřebu být oddaný osobě Gurua či Boha“. 
Ten, kdo takto smýšlí, se v zásadě mýlí. Ztratil jak světský, tak duchov-
ní život. Pro dobrého žáka, který je moudrý a znalý, není v duchovním 
životě nic důležitějšího než Guru. Rodinný typ muže uctívá pouze svou 
ženu. Miluje ji. Dobrý žák miluje svého Gurua. Chování věřícího člově-
ka, který žije duchovním životem, se od světských lidí liší. Říká: „Jest-
liže bude můj život po Sebe-Realizaci zachován, budu nadále pokračo-
vat v uctívání svého Gurua. Jinak bude lepší, když zemřu.“ Tento žák 
dosáhne Nejvyššího Poznání a zaručeně realizuje Brahman. Měli byste 
pravidelně provádět zpěv bhadžanů a dodržovat zaběhlý řád. Nebuďte 
zahanbeni, uctíváte-li někoho většího než sebe sama, a nezanedbávejte 
své povinnosti. Ten, kdo nemá žádnou Oddanost, nezíská Nejvyšší Po-
znání, a ten, kdo nemá Poznání, nemá Guruovo Požehnání. Máte-li Po-
žehnání Gurua, i hlína se promění ve Zlato, a pokud toto Požehnání ne-
máte, Zlato se přemění v hlínu.

Existuje názorný příběh o tom, co se stane, když někdo nemá Guruo-
vo Požehnání. Poté, co oddaný vykonal náležitou službu Guruovi, vy-
dal se do světa. Během svých cest navštívil různé země. Kamkoliv při-
šel, dostalo se mu velkolepého přijetí. V tu dobu se jeho sláva donesla až 
do královského paláce, a doslechli se o něm hlavní správce i král. Setka-
li se s žákem a s velkou slávou ho pozvali do paláce. Zakrátko se žáko-
va sláva rozšířila široko daleko. Doslechl se o něm i Guru a vydal se do 
paláce, aby se před žákem a před celým shromážděním ukázal. Žák zde 
seděl a byl opojen chválou na sebe. Náhle spatřil svého Gurua, ale kvůli 
nafoukanosti, kterou mu sláva způsobila, nevstal a ani se Mu nepoklo-
nil. Guru to vše pozoroval, pousmál se a z paláce se vytratil. Ani poté 
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se tím však žák nezabýval. Vzhledem k tomu, že ho král tolikrát vyzna-
menal, žák mu projevil úctu a ověnčil ho. Jen co si král věnec nasadil 
na krk, celé jeho tělo se rozpálilo. Král prosil žáka, aby mu nějak ulevil, 
ale nic navzdory veškerému žákovu úsilí nepomáhalo. Král ho vyhodil 
z královské haly, a jakmile se o celé této nehodě dozvěděli ostatní, žáka 
ze země vyhnali. Veškerá jeho síla a sláva byla pryč. Kvůli získanému 
jménu a slávě urazil svého Gurua. Zahodil svou oddanost ke Guruovi  
a stal se pyšný na své tělo.

Nikdy byste neměli zanechat Oddanost ke Guruovi, ať se děje cokoliv. 
Získáte-li uznání, měli byste ho odevzdat Guruovi. Existuje příběh, kte-
rý ilustruje pocit „Já“ ve všech bytostech. Oddaný Gurua jednou udeřil 
krále střevícem. V tu chvíli vypadl z královských šatů mrtvý had, kte-
rý se skrýval uvnitř, a život krále byl zachráněn. Oddaný Gurua byl pak 
uctíván a král se stal jeho následovníkem. V království existoval jeden 
člověk, který se tomuto oddanému postavil, a byl proto potrestán. Pointa 
tohoto příběhu je v tom, že dokud Guru vše plně podporuje, žák nemu-
sí mít důvod pro jakýkoliv strach. Nicméně pokud vás Guru nepodpo-
ruje, nikdo pak nedokáže říct, jaká neštěstí se na vás mohou snést. Díky 
požehnání Gurua byl žák v příběhu úspěšný a zvítězil. V eposu Ráma-
jána dobily opice Šrí Lanku, ale díky čí milosti, díky čí síle? Samo-
zřejmě bylo to díky síle Boha, Šrí Rámy. Taková je velikost požehnání  
Gurua. Síla požehnání je obrovská. Pro člověka požehnaného Guruem 
není obtížné dostat se za tento oceán světa. Guru je dárcem Božské Síly, 
díky které je vše, včetně hříchu a zásluhy, spáleno a proměněno na po-
pel. Lidé, kteří věčně pochybují, nezískají nebeský příbytek či osvobo-
zení. Pravda je taková, že ten, kdo dosáhne Sebe-Poznání, nepostrádá 
ani trochu víry. Ve skutečnosti jeho víra den za dnem sílí. Opravdový 
oddaný je ten, kdo jen co si vzpomene na Gurua, naplní se mu oči ně-
hou. Člověk musí vzdát úctu i jen vánku, který pochází z místa, kde žil 
Guru. I psu významné osobnosti je vzdávána úcta. Podobně i psi v Gu-
ruově domě musí být všemi uctíváni.

Veškerá vaše sláva, úspěch a vliv na ostatní závisí na vaší Oddanos-
ti. Nic se nevyrovná tomu, když je součástí duchovní praxe Bezžádos-
tivá Oddanost. Oddanost s touhou je Oddanost, která je prováděna s ur-
čitým záměrem v mysli. Slíbit Bohu nějaké oběti výměnou za jistý pro-
spěch je Oddanost s touhou. Bezžádostivá Oddanost znamená být odda-
ným jedině za účelem dosažení Brahman. Co je to skutečná moc, pravá 
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síla v tomto světě? Ten, kdo nic nechce, je tím největším a nejsilnějším. 
Ti, kdo chtějí a prahnou po síle, nejsou nic jiného než žebráci. Ten, kdo 
si ničeho nežádá, je dárcem pro všechny. Duchovní síly a bohatství jsou 
jeho sluhy. Takováto „Nesobecká Oddanost“ není možná, aniž by byl 
hledající dostatečně silný. Pokud si oddaný Gurua myslí, že mít mnoho 
peněz je znakem požehnání Gurua, je pořád otrokem iluze. Velký je ten, 
kdo soudí hodnotu Gurua podle toho, zda on sám nabyl Sebe-Poznání. 
Ostatní soudí Gurua podle toho, zdali oddaný jeho požehnáním zbohat-
nul či se stal slavným. Pokud ne, řeknou, že Guru nemá žádné síly. Lidé, 
kteří takto smýšlejí, jsou spoutáni iluzí. Jejich myšlení je pouze tohoto 
druhu. Nesobecký oddaný nemá rád sobeckou oddanost. Oddaní Boha 
Hariho (Višnua) se netěší sobecké oddanosti. Nesobeckou Oddaností je 
prokázáno, že oddaný je Prabhu, Samotný Bůh. A právě kvůli Sobecké 
touze je usvědčeno, že jste ubohým žebrákem. Díky Nesobecké Odda-
nosti jste schopni mít veškeru Slávu a Nesmrtelnost, která je Boží.

Pokud je zde Realizace Brahman, veškerá sláva je v tom. Tak proč 
bychom se měli stát žebráky? Syn Gurua (Guru-putra) má Nesobeckou 
Oddanost a je zajedno s Guruem, zatímco ostatní něco požadují a jen 
vykonávají službu. Služba je služba a vlastnictví je vlastnictví. Staň-
te se rovni Guruovi na základě Oddanosti ke Guruovi a neprahněte po 
malichernostech. Neměli byste praktikovat sobeckou oddanost. Pouze 
tu Nesobeckou. Meditujte na Gurua a na to, jak nejlépe mu sloužit. Me-
ditace na Gurua by měla být uskutečňována s myšlenkou, že Guru je 
Paramátman, Nejvyšší „Já“, Velký Bůh. 

Měli byste neustále přebývat v Klidu (Blaženosti) Poznání Brahman 
(Brahman Vidja). V důsledku považování sebe sama za Brahman, by-
chom měli být zbaveni všech obav. Vy mně uctíváte a dáváte mi růz-
né věci, ale namísto toho byste měli nabídnout toto vše mému Guruovi. 
Když tak učiníte, budu šťastný. Chcete-li mi nabídnout jídlo, měli bys-
te se držet principů chování v Oddanosti podle přístupu, jenž jsem vám 
vysvětlil. Dělat to značí krmit mně, dávat mi oběd. Ti, kdo nenásledují 
principy, nechávají mně hladového. Já si neustále pamatuji ty, kteří ná-
sledují tato mnou stanovená pravidla. Pokud budete pamatovat vy na 
mě, Já na vás rovněž. Budete-li si mě připomínat, to samo značí mé při-
pomínání si vás. „Ten, kdo slouží Guruovi, získá plody.“

Večer, 28. 11. 1935 
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127. Plody štěstí a radosti
šechna těla a celý svět nejsou nic než naše vlastní Existence. 
Ten, kdo má takovéto úplné pochopení, získává veškerá potě-
šení a radost tohoto světa. Pán Krišna řekl: „Ten, kdo si je vě-

dom, že vše v tomto světě je on sám, je Inkarnací Boha. Já jsem ve všech 
bytostech a všechny bytosti jsou mou vlastní skutečnou existencí.“ Sku-
tečným Bohem je Ten, kdo má přesvědčení, že všechny bytosti jsou 
„Jím Samotným“. On je „Já“, znalec a režisér všeho existujícího. Svět 
je představa, koncept. Pokud je vaše představa, váš koncept či pocit ta-
kový, že vy jste světem, pak jste Brahman. Úspěch, sláva a vliv, poznání  
a bezžádostivost jsou bohatstvím Boha. Tento svět neboli vesmír se 
nazývá „Nezměrnou formou Brahman“ neboli Saguna Brahman. Tělo 
Džňánina je tak rozlehlé, jako vesmír. Hrubý Fyzický Vesmír (Virata), 
Jemný Vesmír konceptů a prán atd. (Hiranjagarbha), Kauzální tělo Ves-
míru (Avijakrit), a Vědomé Tělo Vesmíru (Super-kauzální Tělo neboli 
Mula Prakriti či Mula Mája), jsou čtyři těla Džňánina. Celý vesmír je 
jeho tělem a tento viditelný svět je částí jeho těla. Pět objektů smyslů 
jsou v jeho těle. Toto Jeho rozlehlé tělo má ruce, nohy atd. a jen co zkon-
zumuje svými ústy potravu, dává energii všem smyslovým orgánům  
a různým částem těla. Vše, co Džňánin jí, přijímá Bůh. Ten, kdo toto 
realizuje, je Inkarnací Boha.

Poznání zde předložené promění individualitu, džívu, v Boha, Šivu. 
I žena může být právničkou poté, co absolvuje právnické vzdělání. 
Nicméně to, co je obsaženo zde, je Poznání Brahman. S nevědomým 
hlupákem lze jednat jako s Bohem, ale je pravidlem, že Poznání Brah-
man by nemělo být uděleno jen tak někomu. I Pán Šiva a ostatní Světci  
a Mudrci udržovali toto Poznání v tajnosti. Po nějaké době bylo uděleno 
těm, kteří toho byli hodni, kteří sloužili Guruovi; později byli potěšeni 
jistými dobrými a úctyhodnými lidmi a toto Poznání jim předali. Bylo 
to však uděleno pouze jednomu v každém věku (Juga). Zřídka zde byl 
někdo Plně Realizovaný. Nyní nastal čas, kdy jsem opětovně přišel učit 
toto Poznání. Třicet tři hostitelů Boha obsype květy toho, kdo učí toto 
Poznání druhé. Významnost tohoto Duchovního Poznání je rozpoznána 
pouze těmi učenými a Realizovanými. V současné době jsem plně vy-
světlil tuto filosofii vám. Až do nynějška nebylo toto Poznání předáno 
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tímto způsobem nikomu. Světec Kabír kdysi řekl: „Džapa (opakování 
božího jména, mantra), vyčerpávající pokání a ostatní druhy rituálů či 
obětí nejsou nutné.“ Toto je skutečně pravda. „Já“ je Světlo Slunce. Po-
znat Ho, je Jeho Uctíváním. Ten, kdo Zná, bude vítězný, kamkoliv pů-
jde. Výstižným rčením je: „Učení mého Gurua přepisuje určený osud.“ 
Znamená to, že Guru je skutečně před Bohem v Jeho Velikosti. Ten, kdo 
toto říká, je vždy bez strachu, odvážný a vítězný. On je Všemocným 
Bohem v každé situaci, třebaže může dělat cokoliv za jakýchkoliv okol-
ností, On není nic jiného, než Paramátman. Všechno pohodlí a štěstí  
v tomto světě jsou Mu k službám. Tímto způsobem je svět velkým obyt-
ným domem, který je postaven Jím, pro Jeho vlastní potěšení. Celý svět 
je Jeho Dům, Jeho vlastní zahrada. Je to je Jeho hřiště, ve smyslu, aby 
Ho zabavilo a rozveselilo.

Tak jako se krysy hojně vyskytují tam, kde je zrní, a tygr žere vše, 
ale nežere Slunce, podobně nikdo nedokáže vyrušit či obtěžovat by-
tost se Sebe-Poznáním v Jeho Místě. Realizovaná bytost (Džňánin) je 
vždy beze strachu, zatímco individualita je vždy plná obav, vyděšená  
a utrápená. Stručně řečeno tam, kde je Bůh ve Své Úplnosti, tam je všu-
de úspěch, sláva a hojnost. Nicméně každý nabude zkušenost na zá-
kladě své víry. Když je realizováno Brahman, co dalšího je požadová-
no? Stejným způsobem, jako byl uctíván Pán Krišna, bude uctíván také  
Džňánin. Všechny Védy a Písma zcela zřetelně prohlašují, že kdekoliv 
je bytost, která má Poznání Brahman, tam se shromáždí všichni Boho-
vé. Zcela odhoďte představu, že jste oddělená individualita. Buďte Úpl-
ností, buďte Brahman.

Má Požehnání náleží vám všem. Nechť je vámi obdržena tato Božská 
Hojnost, tato Sláva a můžete se jí plně těšit. Nikdy nezanechte služ-
by svému Guruovi. Jeho Jméno v sobě obsahuje možnost dosažení. To 
vámi bude jistě zakušeno. Jedině Bůh stojí před vámi i za vámi. On je 
ve všech formách. Nyní vám díky tomuto Poznání nemůže nikdo nebo 
nic (jako např. planetární vlivy) způsobit obtíže. Nikdy nezanechávejte 
uctívání Saguna. 

Když jste upevnění ve svém způsobu uctívání, vaše odhodlání na-
bude přirozeně na síle a budete říkat „Já jsem Bůh. Jaké nežádoucí 
věci si mě dovolují obtěžovat?“ Pokud jste si díky skutečné a pevné 
víře jisti Absolutním Brahman, pak září jen Skutečnost. Kdo nenabíd-
ne této bytosti sladkost? Mému Drahému Oddanému nikdy nezanikne  
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v ústech chuť sladkosti. Naopak, jestliže od Něj někdo obdrží požeh-
nanou potravu, i jeho nemoc bude vyléčena. Proč ne?

Nejdůležitější je to, že principy Poznání nemohou být nikým zniče-
ny. Džňánin je ctěn všemi a je pln Všech Sil. Musí zde být neochvějná 
víra „Já jsem Brahman“. Toto Poznání, toto přesvědčení, je nutné mno-
hokrát testovat a učinit ho velmi hlubokým a pevným. Všichni Světci  
a Já zůstáváme jako pozorovatel, kterého díky tomuto Sebe-Poznání 
považujete za Boha. My jsme zodpovědní za to, pokud následováním 
principů tohoto Poznání Brahman nedojde k realizaci. Ale komu jsme 
za to odpovědní? Těm, kdo mají víru ve slova Gurua a nebojí se smrti. 
Jsme zodpovědní těm, kteří se nikdy neobávají smrti a jsou nezlomní 
a odhodlaní. Zodpovídáme se těm, kteří jsou věrní, kteří považují uče-
ní Gurua za nesporné. Nemáme žádnou zodpovědnost vůči těm, kdo 
jsou ateisti a nejsou oddaní. Nechť se jim daří. Avšak pokud ten, kdo je 
Opravdový Oddaný, nerealizuje Boha, pak my jsme za to zodpovědní.

Existuje příběh o Světci, který za svou svatyni (místo, kde prováděl 
uctívání) zvolil hrob osla. Ve vesnici žil jednou osel, a když umřel, Svě-
tec, aniž by to někdo postřehl, vykopal díru a pochoval do ní oslovo 
mrtvé tělo. Vybudoval zde pak hezkou svatyni a vztyčil krásný oltář. 
Dokonce dal hrobce i hezké jméno – Šrí Gadhawéšwara, což značí Oslí 
Bůh. Lidé sem začali přicházet s vírou ve svých srdcích a modlili se zde 
za vyplnění svých tužeb. Pomalu byly jejich prosby vyslyšeny a svatyně 
se stala významným poutním místem. Realizovaná bytost je zbavena 
všech trápení a pravidel. Ti, kdo realizovali Brahman, mají veškerou 
sílu a vše, co řeknou, se určitě přihodí. Na to, co činí, se nevztahují žád-
ná omezení. Jsou nepřekonatelní. Tam, kde vkročí takováto bytost, sídlí 
osm duchovních sil. Když se Satguru, Skutečný Mistr, a opravdový žák 
setkají, mohou dosáhnout vše, co si přejí. Stejně tak, je-li Sebe-Poznání 
doprovázeno pravidelným Uctíváním formy Boha (Gurua), neexistují 
hranice, kam až může dosáhnout vaše sláva.

Toto učení je jako rozlévání Nektaru Nesmrtelnosti pouze těm, kteří 
následují duchovní život. Tato Realizace Brahman neopustí oddaného,  
i když ji nebude chtít. Ten, kdo znevažuje Uctívání formy Boha (Sagu-
na), ve skutečnosti uráží Satgurua, a třebaže mohl dosáhnout Poznání 
Brahman, nebude mu nijak užitečné či nápomocné. 

Jsou-li Uctívání a Poznání spolu, jaká je míra chvály, jež může být 
přisouzena takové bytosti? Jak může někdo popsat její velikost? Pero 
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nedokáže psát o svých silách. Takto mocný je Syn Gurua (Guru-putra). 
Paramátman v osobě je Satguru a my jakožto Jeho oddaní žáci jsme 
se setkali v této Velkolepé Józe Poznání, kterou zakoušíme, a která je  
Sama-Existující bez počátku. „To“ musí být dosaženo.

ba

128. Pohodlné sídlo oddaného Gurua
oznání toho, kdo zanedbává Oddanost k formě Gurua, nezůsta-
ne silné a trvalé. V jeho případě touha přijímá (miluje) objek-
ty a ztotožňuje se s nimi a tudíž stejně jako objekty, ani pozná-

ní nepřetrvá. Denním daršanem (zhlédnutím) Boha v chrámu se odda-
ný stává osvobozeným od všech objektů. Spolčování se s objekty činí 
poznání zmateným. Abychom poznání opatřili pevnou kotvou, měla 
by zde být Oddanost k nějaké formě jako je Guru, podobizna Boha, 
provádění púdži atd. Tento druh Uctívání s kvalitami (Saguna bhakti) 
by neměl ustat. Je-li toto uctívání doprovázeno Nesobeckou Oddanos-
tí, nic se mu nevyrovná.  Praktikování nesobecké oddanosti se nazývá 
„Skutečná Síla“. Touha po ovoci je přáním vyzískat z Oddanosti něja-
ký výsledek. Touha je identická se svým objektem. Nesobecká Odda-
nost nemá za cíl dokonce ani obdržet Sebe-poznání. Oddaný, který po-
kračuje v každodenním uctívání i po Sebe-poznání, je vskutku vzne-
šený. Je-li Nesobecká Oddanost provázena Poznáním Brahman, pak 
tento oddaný je větší než Hari (Višnu) a Hara (Šiva). Všechny touhy 
kromě touhy po Poznání Brahman jsou sobecké. Někteří lidé navenek 
provádí Oddanost, říkajíce, že je nesobecká, zatímco v jejich myslích 
zůstává skryta touha. 

Když Bůh nabídne takovému člověku, že mu splní přání, požaduje 
tak mnoho věcí! Tento oddaný je dozajista sobecký. Je třeba opět zo-
pakovat, že ten, kdo pokračuje ve svém uctívání (Oddanosti s kvali-
tami) i poté, co nabyl Sebe-poznání, je vskutku vznešený. Takto činí 
jedině opravdově silný oddaný. 
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Někteří lidé poté, co nabudou Sebe-poznání, dojdou k závěru, že zde 
není nic, čeho by mělo být dosaženo, a tudíž říkají: „K čemu praktiko-
vat Oddanost ke Guruovi?“ Ovšem, nikdo nečiní, aniž by z toho něco 
neměl, ale ten, kdo pokračuje v Oddanosti i po Seberealizaci, je oprav-
du velký. Je pravdou, že Oddanost s touhou přináší svůj výsledek, 
ale Nesobeckou Oddaností se stáváte zajedno s Bohem, což značí, že 
se stáváte Paramátman. Prosím rozlište, jaké je ovoce, kdo je tvůrce  
a kdo ovoce produkuje. Poznejte, kdo je vznešenější a kdo je sku-
tečným vlastníkem. Říkáme, že Nesobecká Oddanost neboli sádha-
na je nadřazená. I kdyby nebylo možno praktikovat ji navenek, měli 
byste tak činit alespoň mentálně. Nesobecká Oddanost je skutečnou 
silou. Pokud opakujete mantru proti uštknutí škorpiónem, musí být 
opakována znovu a znovu, aby si uchovala sílu. Podobně ten, kdo plně 
realizoval Brahman, musí provádět Oddanost ke Guruovi. Nelze říci 
definitivně, kolik síly máte, jak tedy lze určit limity Síly Boha? 

Síla Boha je za veškerou představivostí. Boží Síla je taková, že On 
může dělat či nedělat cokoliv, a může provádět i něco, co je v rozporu 
s tím, co se považuje za normální. Vše, co bylo vytvořeno, je pryč. 
To znamená, že co je zužitkováno, je pryč, ale přesto tu poté, co vše 
skončilo, nějaká Síla zůstává. Kolik jí ale zbývá, to nelze odhadnout. 
Všechna tato Síla, Moc je dosažena Nesobeckou Oddaností. Krišna 
byl svými oddanými dotázán: „Pane, jak moc velká je Tvá Síla?“ 
Bůh odvětil: „To nedokážu říci. Nevím. Jedině mí Oddaní to vědí. 
Moji Oddaní mi předali Poznání o Mé Síle. Když je postihne nějaké 
neštěstí, moje síla je patrná. Má Síla se projeví pouze pomocí Mého 
Oddaného.“ 

Poznání Brahman již bylo předepsáno. Nelze říci, kdo ho oživí a do 
jaké míry, nebo kdy tomu tak bude. Není možno to odhadnout. Není 
jisté, kdo ho využije, ani v jaké míře nebo do jaké šíře. Podle toho, jak 
ho dotyčný využije, bude mít o tom zkušenost. Nicméně jedno je jis-
té, Oddanost ke Guruovi, neboli Saguna, je jeho výživou (potravou). 
Jedině pak zde bude Síla Poznání na Zemi. Intenzita oddanosti kaž-
dého oddaného je odlišná. Závisí na pevném přesvědčení a oddanosti 
každého. Přestože existuje mnoho právníků, každý je jinak populární 
a slavný. Nesobecký oddaný nepotřebuje vynakládat jakékoliv úsilí na 
to, aby učinil svou sílu patrnou všem. Bůh sám udělí oddanému slávu. 
Jedině to, co je neúplné, má potřebu vyjadřovat sebe samo. „To“, co 
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je naprosto kompletní, má hluboký vnitřní klid a štěstí. Stav toho, kdo 
je dokonalý, je úplný a prostý jakékoliv touhy. Všechny jeho projevy 
oddanosti jsou bezžádostivé. 

Existuje příběh o Světci Mahipatimu. Říkalo se, že jeho žena položi-
la manželovo roucho na mrtvé tělo muže a ten poté znovu ožil. Díky 
této události se sláva světce Mahipatiho rozšířila. Měli byste denně 
prohlubovat Duchovní Uvědomění a činit ho nepřetržitým. Nepřijí-
mejte púdžu (akt uctívání) od ostatních, protože moře nikdy nevy-
schne, ale voda v malé kádi je vyčerpána rychle. Vzdává-li vám někdo 
úctu, berte ji jako úctu svému Guruovi. Vaše bohatství je malé, pro-
to jej navyšte prostřednictvím nahlížení (rozpoznávání), že vše nále-
ží pouze vašemu Guruovi. Je-li kapitál kompletní (Plnost Gurua), není 
zde žádný problém. Ti, kdo dosáhli Svatosti, nemají v mysli koncept 
nějaké konkrétní individuality. Jejich existence je zcela přirozeně bez-
foremná a naprosto mimo dosah smyslů. Pro ně neexistuje rozdíl typu 
prospěšné a neprospěšné, užitečné či neužitečné, nebo zda se jedná  
o výsledek činnosti nebo nečinnosti. Ti, kdo transcendovali smysly, 
jsou mimo dosah karmy a všech náboženství. Jiní však mohou být uvr-
ženi do vězení nebo být potrestáni, aniž by se zúčastnili nějakého pod-
vodu, nebo můžou být zraněni, ať už v mysli nebo na těle. 

Těm, kteří určitým vynaloženým úsilím obdrželi nějaké Duchovní 
Poznání jen pro to, aby ukázali svou velikost, je nutno připomenout 
každodenní disciplínu, pravidla chování, dobré a špatné chování, kon-
trolu nad smyslovými potěšeními, uvědomování si svých činů atd. Vě-
nují pozornost pouze přesvědčení o svém mentálním a intelektuálním 
pochopení a věří, že jsou nyní intimně spjati s Úplností. Vytváří at-
mosféru, že jsou zajedno s Tím, jako by Jej poplácávali po ramenou, 
a přimějí vás uvěřit, že jsou Tím. Nicméně jakmile vyvstanou otáz-
ky týkající se prospěchu či ztráty, jsou vevnitř zcela vyrušeni. Toto 
jen poukazuje na to, že nejsou osvobozeni od zkušenosti otroctví vůči 
iluzi. Tudíž Světci, kteří jsou laskavého srdce, jim říkají: „Držte se 
pevně, nechte to jít, jděte pryč, zastavte se, sedněte si, nebojte se atd.“ 
Lidé z tohoto světa jsou velice zběhlí v tom, aby vás ošálili, ale vy, 
kteří se snadno stáváte hlupáky (necháváte se oklamat), byste měli být 
velmi pozorní. Jak prostí, tak chytří by o tom měli horlivě přemýš-
let. Nenechávejte se unášet uznáním od druhých. Nepřestávejte ve své 
každodenní praxi uctívání s kvalitami. Každý nabyde pozice dle svého 
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bohatství. Paramátman již připravilo pohodlné místo plné štěstí těm, 
kteří jsou Oddanými Boha a Gurua, pro ty, kdo mají Sebe-poznání. 
Kdyby tomu tak nebylo, tato Země by jistě byla postavena vzhůru 
nohama. 

I v duchovnu jsou dána jistá pravidla (principy). Pouze ten, kdo 
je prostředkem (médiem), jímž Paramátman provádí svou práci, je 
schopný Ho dosáhnout, nikdo jiný. Proto byste měli vždy následovat 
tyto principy. Tak jako Slunce není zakryto temnotou, obdobně Odda-
ný Satgurua nezůstane skrytý. Nepřetržitě pokračujte v uctívání formy 
Gurua, Saguna Bhakti. Vaše činnost je stále s vámi. Studium „Já“ je 
podobné Záři Slunce. Temnota se nikdy nedokáže přiblížit k Slunci. 
Stejně tak ten, kdo realizoval Brahman, je ztělesněný Šiva. Do cesty 
mu nepřijdou žádná neštěstí. Nemá potřebu modlit se za Své Bohat-
ství. Takové je toto Poznání Brahman. Pohromy nikdy neobrátí svou 
pozornost na tuto bytost. Kontrolovat, zkoumat a zjišťovat, zda máme 
duchovní síly či ne, je rovněž touha. Jedná se o sobecké uctívání. 

Pochopte, že předtím, než cokoliv řeknete, je vaše práce hotova. Ne-
potřebujete říkat, že byste měli být úspěšní. Nemáte ponětí o tom, zda 
položí-li si někdo své čelo na zem, po které jste zrovna prošli, jsou 
jeho přání vyplněna. Toto vámi není zaznamenáno. Pokud tu není úpl-
né přesvědčení o probuzení „Já“, váš koncept bude bezvýznamný. 
Je-li zde probuzení, proč byste měli být udiveni, když je práce ho-
tova? V pravý čas je mangovník obsypán plody. Podobně i vy bude-
te ve správný čas úplní (silní). Nicméně nyní nechť je ve vaší mysli 
zřejmé, co jste a kam směruje vaše pozornost. Poté se stanete rozleh-
lými jako vesmír. Budete nekoneční a nezměrní. Proč by zde měly být 
obavy, zda vy, jenž jste Bohem, seženete střechu nad hlavou a jídlo, 
nebo ne? Dostanete vše, co chcete. Jste celým světem, ale posečkej-
te, dokud vaše vnitřní přesvědčení nezesílí. Nebuďte příliš nedočka-
ví. Vydržte, dokud se vaše mysl, která je naladěna pouze na „Já“, ne-
stane sama „Úplností (Celistvostí)“. Uctíváním Boha ve formě je zís-
kána nezměrná síla. 

Tak jako matka vždy přeje svému dítěti bohatství, Guru si žádá bo-
hatství pro svého Oddaného. Satguru, který převzal odpovědnost za 
váš život, má zcela jistě ve Svém Srdci vaše blaho. Satguru si pře-
je, abyste měli více síly. Ani smrt by se k vám neměla přiblížit, měla 
by se vás obávat. To je Satguruovo požehnání vám. Vaše Oddanost by 
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proto měla být zcela bezžádostivá, bez sebemenšího sobeckého zámě-
ru. Uctíváte-li s nějakým záměrem, sám záměr se stane vaším ovo-
cem. Přirozeností ovoce (plodu) je to, že jakmile dozraje, jeho stopka 
se pustí. Měli byste setrvat jako tato stopka. Ze stopky se zrodí ovo-
ce, to je přirozený proces. Bůh byl spokojen se svým Oddaným a na-
bídl, že mu splní přání. Žák ale odvětil, že nic nechce. Bůh řekl: „Hle, 
toto je jediný Oddaný, který si ničeho nežádá. Vidím to tak, že každá 
jeho potřeba je splněna (zajištěna).“ Džíva o sobě v děloze neví nic, je 
jen zárodkem, Poznáním bez objektů, Vědomím bez jakéhokoliv ob-
jektu, jenž by měl být poznán. Vše, co je potřeba, je pro něj zajištěno. 
Je postaráno o jeho rozvoj, růst, výživu a vše ostatní, co je po naro-
zení v jeho světském životě potřeba. Vše spjaté s tělem, potrava, cel-
ková struktura a fungování, je zabezpečeno. Kdo to vše činí? Je to sa-
mozřejmě Bůh, kdo vše zabezpečuje v životě toho, kdo si není vědom 
sebe sama jako oddělené tělo. Proto Světci říkají: „Bohyně štěstí se 
stane služebnou těch, kteří si nic nepřejí, ale udělá žebráky z těch, kdo 
si činí nároky.“ 

Buďte Tím a přebývejte v Tom, co je nejpřirozenější. Odstraňte 
všechny představy. Paramátman zabezpečí naprosté pohodlí a štěstí 
tomu, kdo si zásluhou Poznání vůbec nic nepředstavuje. Tudíž mějte 
Víru. Stručně řečeno, ten kdo si něčeho žádá, nikdy nedosáhne doko-
nalost neboli úplnost, a ten, kdo si ničeho nežádá, nikdy necítí potřebu 
něčeho. Proto byste měli být nesobečtí oddaní. Tak jako strom vyros-
te a plodí květy a ovoce, když je dostatečně zavlažován a je mu dodá-
váno vhodné hnojení, stejným způsobem byste měli zúrodňovat Neso-
beckou Oddanost k formě Boha. Pak je na vaší straně veškerá Sláva. 
Přípravy k dosažení dokonalosti nesobeckým oddaným jsou již vyko-
nány. Buďte bezžádostiví a setrvávejte jako nezaujatý svědek. Co je na 
tom překvapivé? Bůh je oddaný a oddaný je Bohem. Vše, co řeknete, 
je již hotové. Je-li Poznání Brahman spojeno s Uctíváním Boha ve for-
mě (Saguna), co víc byste si měli přát? Nabydete takovou kapacitu, že 
vy sami jste dárcem „Ovoce Poznání“ ostatním. Jste to vy, kdo osvo-
bozuje individualitu, džívu, ze spárů smrti. Proč by se měl ten, kdo má 
moc odehnat smrt, strachovat o „ostatní“? 

Přebývejte s pevným pochopením, že Existence je Jedna Jediná. Ko-
natel a příjemce jsou Jedním „Já“. Jídlo, které konzumujete, je Jeho 
jídlem, Jeho potravou, Jeho znamenitým obřadním jídlem. 
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Nakonec je to On, kdo si žádá, jí a vlastně koná všechny činnosti. Vy 
si zcela marně nárokujete roli imaginárního „já“, které se ztotožňuje 
s tělem, které tráví přijímanou potravu, a jež se stává pyšný na tělo. 
Odečtěte ho a pochopíte, že je to Bůh, jenž svou vlastní silou Máji se-
stoupil do těla a vykonává všechny činnosti a přijímá jejich plody. Vy 
jste nic, a ten, kdo něco koná, je výhradně Bůh. Ten, kdo toto reali-
zoval, ať mluví cokoliv, je chválou Boha. Ten, kdo to pochopí, je do-
konalý, a ten, kdo je zcela vděčný Satguruovi, jenž mu udělil Poznání 
Brahman, má obrovskou moc. 

Řekl jsem nyní vše, co mělo být řečeno. Kam až sahá vaše světlo in-
teligence, takové bude vaše pochopení. Nenechte to být tak, že za-
tímco já vám říkám jedno, vy činíte něco zcela odlišného, viz násle-
dující příklad – víko žumpy je zakryto, a vám je řečeno, abyste ho  
neotevíral, ale vy, domnívaje se, že je tam ukryto něco vzácného, víko  
otevřete. Nečiňte tak prosím. Mějte víru v radu, kterou vám dal  
Satguru. Měli byste být velmi opatrní a zůstávat opodál od podvodníků  
a pseudoučitelů. Někteří se vzdají sádhany proto, že jistí členové 
komunity říkají něco proti duchovní praxi a přesvědčení hledají-
cího. Měli byste se ptát sami – zachrání mne lidé z komunity před 
smrtí? Jaká je vaše víra, takový je výsledek. Každému bude náležitě  
naděleno podle jeho předpokladů. To, co je dobré pro vás, nemusí být 
vhodné pro ostatní. Duchovní praxe a Oddanost přináší bdělost, slávu, 
úspěch a vliv na druhé. Mějte pevné přesvědčení, že jste Nejvyšší „Já“,  
Paramátman.

 
Večer, 29. 11. 1935

ba
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129. Mým jediným bohatstvím  
 je oddanost všem

rotože vím, že se nacházím ve všech bytostech jakožto jejich 
Esenciální Existence, těším se v nich stavu Nejvyššího „Já“, 
Paramátman. Na základě Tohoto Bohatství si užívám statutu ja-

kožto Bůh. Na Mém Vlastním Bytí jsem vytvořil celý vesmír. Vím, že 
vše, co je viděno, je Mou vlastní přirozeností a Mým vlastním tělem,  
a tudíž jsem Paramátman. Pokud si přejete dosáhnout Mého Stavu, mu-
síte mít toto Poznání. Jedině pak získáte Mé Postavení. Je to jedině na 
základě síly Paramátman, že milionkrát ničím zemi a znova ji po mi-
lionkráte vytvářím. Ti, kteří rozumí tomuto Velkému Principu, se stá- 
vají se Mnou zajedno. 

Slunce není nikdy pyšné na to, že je Sluncem. Slunce vysušuje špatné 
pachy a svými paprsky je očišťuje, nebo může dokonce vysušit i sladké 
nektary. Slunce se nestará, zdali se děje něco dobrého nebo špatného. 
Podobně rozlehlost Existence nikdy nepřebírá pýchu za jakékoliv koná-
ní. Kvůli této Existenci zde může dojít k zisku či ztrátě milionů rupií, ale 
rozlehlá Existence není kvůli tomu nikdy radostná nebo nešťastná. Je to 
na základě rozlehlého Všeprostupujícího Paramátman, že začal existo-
vat zdánlivý jev světa a že bude zničen. 

Utrpení či štěstí je v životě osudem každé osoby; a proto Paramátman, 
které je příčinou, nikoliv konatelem všeho, se nestane odpovědným, 
a nelze ho vinit. Jedině to, co je ne-Paramátman, bere na sebe vinu. 
Paramátman je bez poskvrny a ničím nepohnutý. Ten, který způsobuje 
veškerá utrpení či radosti, a přesto zůstává stranou a nedotčen, je Para-
mátman. Ten, kdo Ho zná, nabývá Jeho Stavu.

Všemocný Bůh nemá nic co do činění s hříchem nebo ctností. Na zá-
kladě tohoto Poznání jsem konatelem všech věcí a zároveň jím nejsem. 
Ten, kdo Mne zná jako svou vlastní přirozenost, není nikým jiným, než 
Mnou. Největší je taková Oddanost, díky které Mne oddaný nepovažuje 
za odděleného, a ani on se nepokládá za odděleného ode Mne. Takový 
oddaný se stane se Mnou zajedno a zná Mě takového. Před „Stvořením“ 
jsem prováděl tuto Oddanost Sám. Můj syn Brahmadév, zatím co tvořil 
svět, byl bázlivý. Při pohledu na tolik utrpení, stejně jako radosti, byl 
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velmi dojat soucitem. Řekl: „Nikdo se neřídí zákony, které jsem stano-
vil.“ V tu dobu mu Višnu sdělil: „Proč se tímto vším trápíš? Tvou prací 
je pouze si představovat. Lidé budou nést následky svých činů, proto se 
tím nemusíš znepokojovat.“ Když si toto Brahma vyslechl, byl osvobo-
zen od úzkosti. Vytvořil vesmír, ale zůstal od něho stranou.

Pán Krišna řekl: „Drahý Uddhavo, proč se obáváš?“ Jak velká je tvoje 
rodina? Skládá se z pěti či šesti lidí, proč si přebíráš pýchu na ně? Hleď, 
jak rozlehlá je má rodina celého vesmíru. Nedělám si o ni obavy. Nela-
mentuji nad ní. To vše je jen konceptuální. Proč s ní sebe ztotožňuješ? 
Bez tvého „Já“ je celý vesmír jako mrtvé tělo. Nemůže se pohybovat. 
Ten, kdo ví, že toto vše je hrou „Já“, je vskutku největší Realizovanou 
Bytostí. Nechť lidi provádějí jakékoliv vnější praktiky a studují Védy. 
Bez Poznání, které zde obdrželi, je vše marné. Mnoho lidí provádí jó-
gická cvičení a vykonává různé oběti, ale to vše je bez Poznání Brahman 
zbytečné. Toto jsem se naučil od svého Gurua Sandipaniho. Je mnoho 
synů pastevců, ale jen Já jsem mohl obdržet tuto slávu díky Požehná-
ní mého Gurua. To, že Mne všichni uctívají, nazývajíce Mne ctihodným 
Bohem, je květem Oddanosti ke Guruovi. Bez setkání se s Mým Odda-
ným by Moje Skutečná Přirozenost nebyla pochopena. Tudíž jedině ti 
mohou získat toto poznání, kteří konají službu mým Oddaným, a pou-
ze oni se mohou stát se Mnou zajedno. Mí Oddaní jsou svatostí Gangy  
a nezbytnou posvátností všech poutích míst. Dovedou vás k sobě a poté 
vás učiní zajedno s Oceánem Božství. Proto ten, kdo dělá vše formou 
Oddanosti, jak ho naučil Guru, nemůže zůstat bez dosažení Realizace 
Brahman.

Večer, 1. 12. 1935

ba
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130. Vědomí Brahman  
(Čit-Ghana Brahman)

nažíte-li si představit Absolutní Brahman, není to možné, proto-
že Brahman je nekonceptuální. Pokud se pokoušíte pochopit, co 
je to Brahman, nedostanete nic než nulu. Koncept neboli před-

stava je temná. Je to nevědomost. Filosofie rozeznává tři druhy rados-
ti. To, co máte rádi, přináší jeden druh radosti. Například když krotitel 
hadů zkrotí hada, je šťasten, protože jeho koncept je tohoto typu. Ten-
to druh radosti je závislý na předmětu, který způsobuje potěšení. Dal-
ším typem radosti je radost z Poznání neboli radost z Pochopení. Třetím 
druhem je radost těch, kteří si libují v smyslových objektech získaných 
z těchto předmětů. Jsou povahy démonů. Ti, kdo se těší z Poznání, mo-
hou mít také Brahmánandu, což značí Radost neboli „Blaženost Brah-
man“. Tuto zkušenost zakoušíme na základě našeho vnitřního přesvěd-
čení, že „My jsme Brahman“, ale tato Radost je rovněž postojem. Tento 
postoj by měl být zajedno s Tím. 

Nikdy se nemůžete stát totožní s Bohem. Písma říkají, že můžete, ale 
není tomu tak. Stát se totožným je nějaký postoj. Nestáváme se totož-
nými. Jak potom můžeme zakusit Radost? Odpovědí je, že to je Radost  
z Poznání. Satguru Vás svými slovy činí vědomými si Radosti. Hraniční 
mez této Radosti z Poznání je na úrovni stavu Nirvikalpa; stavu, kde 
není žádný koncept pochybnosti, avšak Brahman je za tímto stavem. 
Pokud se adept, který vynakládá úsilí na základě popisu daného v pís-
mech, snaží uchopit představu Paramátman, pak to, čeho se chopí, je 
vymyšlený koncept; je takový, jak jsme o Něm rozhodli podle své před-
stavivosti. Je zabarven vaším intelektem. Když budeme trvat na tom, 
že On je, získáme zkušenost podle tohoto konceptu, a je to pouze Bůh, 
který je vytvořen naší představivostí. Brahman zůstává za všemi kon-
cepty. Není viděn pomocí očí, a ani mysl ho nemůže spatřit. Tak jak ho 
můžeme dosáhnout? Světlo dokážeme vidět a prostor můžeme vnímat, 
ale Brahman je za tím. Jak může být pochopeno to, co je nespatřitelné 
či nevnímatelné? Jak může být To, co si nelze představit, a co se na-
chází za meditací, získáno pomocí meditace? Jak připoutáme sami sebe  
k tomu, co nemá žádnou připoutanost? Jak můžeme komentovat to, kam 
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slova nedosáhnou? Snažíme-li se na to meditovat, je zde dualita, a ze 
strachu z duality opouštíme samotnou vůli meditovat, a vše je k ničemu. 
Tento přístup nás nikam nedovede.

Proto je nezbytné dělat to, co nás Guru naučil. Pokud není používá-
no velmi ostrého rozlišování, budeme zmateni. Odhoďte svět pomocí 
Poznání. Vše, co je „druhé“ či „další“, vymyšlená osoba, individuali-
ta, atd., to všechno je světské a vycházející z iluze. Vymyšlená osoba, 
která je z tohoto světa, musí umřít. Ego musí být zničeno. Udělat to je 
Pravá Spiritualita. Není zapotřebí rozpoznat, co je to Brahman. Pouze 
odstraňte „já“, které je mezi tím. Je dostačující, když toto „já“ zmizí. 
Samotné „já“ je smyšlenou osobou. Ve skutečnosti tu nic takového jako 
„já“ vůbec není, přesto začne existovat. Brahman se od tohoto „já“ zce-
la liší. Ti, co pouze studovali Písma, byli během toho, co se Ho snažili 
pochopit, zmateni. Ti, kteří Ho pochopili skrze nějaký postoj či koncept, 
byli oklamáni. Není užitečné používat zde nějaké příměry, protože touto 
cestou začne existovat trojice znalec, poznané a poznání. To, co existuje 
bez poznaného, poznání a meditujícího, který si to pamatuje, je Brah-
man. Je to přirozený stav, je to stav bez stavu neboli Nivri-Pada.

 Dokud je tu touha poznat „Já“, probíhá tu právě ono „chybění“ (onoho 
poznání). Právě Bůh, který se nachází ve vašem vlastním městě (těle), 
má být uctíván během púdži Satja-Nárájana. Boha není potřeba přivést 
z vnějšku dovnitř. On je vaším vlastním „Původním Bohem“. Měli bys-
te provádět uctívání pouze toho. Ve skutečnosti je vše pouze Brahman.

Tak co je pak falešné? Jedině představivost je falešná. Představivost 
je vnímatelná jedině ve vztahu k tomu, co je neskutečné. To, co je Sku-
tečné, není nikdy vyrušeno. Král nemusí všude prokazovat, že je Král. 
Brahman Je. Neříká, že je Brahman. To, co je, zajisté je. Nemůže o tom 
nic říci. A aniž by to řekl, je Sebe-existující. 

Tvrdí-li manžel neustále, že je manžel, lidé o tom začnou pochybovat. 
Pokud je opravdu manželem, proč má potřebu to neustále opakovat? 
On je manželem a není potřeba to vyjadřovat. Brahman je Bůh, „Já“. 
Měli byste to projednou pochopit a pak to nechat jít. Potom tu není nic 
jiného, než Brahman. Je nepřetržitě pouze Jedním, aniž by docházelo 
k setkání skrze dualitu. Snažíte-li se s „Ním“ potkat, tento akt přináší 
oddělenost. Takové je Brahman, k němuž nevede žádná cesta. Nemůže 
být odseknuto, nelze být odděleno, jakkoliv se můžete snažit. Ono je 
a Ono existuje takové, jaké je. Kdyby někdy zmizelo, pak nemůže být 
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Jeho jméno Pravdou. Toto je bez zkušenosti nepochopitelné. Ten, kdo 
říká, že pochopil, ve skutečnosti do „Tohoto Města“ nedošel.

Jakmile je stav vytváření jakéhokoliv postoje či konceptu pryč, pře-
bývá zde Úplný Stav, Stav bez Stavu. Jak lze meditovat na To, nad čím 
není možné v meditaci přemýšlet? Postoj je omezený. Nedokáže ucho-
pit „To“, které nelze být obsaženo mentálním postojem. Během uctívání 
dochází k tomu, že sklenice nechala do sebe přivést slona, a tím ztrácí 
svou životnost. Stejně tak je tomu s Uctíváním, kdy se džíva tímto způ-
sobem rozpustí. Jestliže vytvoříte slovní hříčku, a přesto řeknete, že jí 
nerozumíte, tak lžete. Jestliže neznáte příčinu smrti nějaké osoby, zna-
mená to, že před smrtí nebyla naživu? Pouze ten, kdo obdržel instrukce 
od Gurua, skutečně ví. Jestliže nerozumíte, držte se pevně s naprostou 
vírou učení, které vám dal Mistr. 

Mysl má ve zvyku představovat si, Brahman však není záležitostí 
představivosti. Mysl je zrozena z ega, a dokud nezmizí ego, nemůže-
te realizovat Brahman. Jakmile ego odejde, to, co automaticky zůstává, 
je Parabrahman. Pochybnost typu „Co jsem já?“ je sama egem neboli  
pocitem „já“. Tento pocit ega nelze spálit či odstranit na základě jaké-
hokoliv úsilí. Tento pocit „já“ dusí osobu. Dokonce i bezžádostivost 
toho, kdo má ego, je zbytečná. Pouze ten, jehož ego zmizelo, nabývá 
skutečné spokojenosti.

Klíčový problém leží v tom, jak ego odstranit. Existuje pro to způsob 
– je to prostřednictvím rozpoznání či „Rozlišování s Poznáním“, kterým 
to jde. Co jsme nasloucháním učení Védanty pochopili? Poznali jsme, 
že je zde pět elementů a jedno „já“. Pochopili jsme, že my jsme „nikdo“. 
Nenacházíme se v tomto fyzickém těle, ale věříme, že jsme v těle. To se 
nazývá špatné pojetí neboli představivost. Jakmile je „já“ pryč, vše, co 
je, tak je. To, co zůstává, je „To“. Řeknete-li, že to je, tak to není. Rče-
ním, že to není, pak „To“ je. „To“ je popsáno jako „Nic (neti)“ neexis-
tující (neti-neti – ani toto, ani toto). Na základě pochopení ego zmizí, 
a jakmile se imaginární „já“ rozpustí, pak miliony myšlenek jsou vý-
hradně částí Brahman. Nir značí „ne“ neboli „neexistující“. Nirvi-
kalpa znamená „žádný koncept“ či „žádná představivost“. Když vymyš-
lená osoba odejde, to, co zůstává, je pouze Paramátman. On je žijící,  
mluvící, chodící, činný Bůh. Velký je ten, kdo uctívá bez pocitu „já“. 
Ten, kdo nerealizoval Boha, by Ho měl uctívat, ale koho by měl uctí-
vat Bůh? Buďte Brahman a prožijte Brahman. Radost ze smyslových  
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objektů je ekvivalentem k džívovi. Radost z Poznání je Šiva a Radost 
z Brahman je Paramátman.

Svět odpovídá vašim konceptům, myšlenkám. Existuje příběh o far-
máři a vdově, který se stal v době, kdy žil Šrí Satguru Bhausaheb  
Maharadž (Mistr Šrí Siddharaméšvara). Byl čas setí, a tak si farmář na 
základě svých znalostí zjistil příznivý den, zapřáhl vola a vydal se s pyt-
lem semen na pole. Avšak sotva vyšel z domu, spatřil po ulici před do-
mem kráčet vdovu. To podle něj značilo velmi špatné znamení a upadl 
do deprese, říkaje: „Ó Bože! Co mám nyní dělat?“ Přesně v onu dobu 
šel kolem Šrí Bhausaheb Maharadž a zaslechl farmářův nářek. Ihned  
k němu přispěchal a zeptal se, co se stalo. Farmář odvětil: „Ó pane, 
vyšel jsem na pole, že zaseji, ale v tu chvíli jsem spatřil vdovu.“  
Maharadž odvětil: „Můj drahý, ty jsi ale hloupý! Ve skutečnosti to bylo 
dobré znamení. Hned jdi a zasej. Tvé zrno bude tak velké, jako hla-
va vdovy! Proč ses zcela zbytečně domníval, že to bylo špatné zname-
ní?“ Farmáře konstatování Světce povzbudilo. S vírou, že to byla slo-
va Světce, šel na pole a s velkou nadějí zasel. Uplynulo několik měsíců  
a nastala sklizeň. Po nějaké době Šrí Bhausaheb Maharadž opět míjel 
farmářův dům a náhodou farmáře potkal. Zeptal se: „Tak co sklizeň?“ 
Farmář odvětil: „Bylo to v pořádku, pane, ale hlava vdovy se stala tak 
malou, jako velikost zrna!“ Po pravdě bylo pole plné zrní tak velkých, 
jak Maharadž předvídal. Avšak mysl není nikdy spokojena. Bhausaheb 
se jen usmál a odešel.

Jaké je z této příhody ponaučení? Džíva se obával kvůli svému kon-
ceptu. Takže pokud by se žák v životě namísto obav řídil vírou, že „vše 
je příznivé, vše je dobré, celý svět je Božím městem, vše je přirozeností 
Boha, je to Bůh, který je všude činný, není zde nic než Bůh, všechny 
zisky a ztráty jsou jen Boží, náležím pouze Jemu“, bude šťastný a spo-
kojený. Proto by nikdo neměl pěstovat zbytečné démony pochybností  
a být utrápený. Měli bychom pozorně naslouchat, co nám Mudrci  
a Světci říkají, a hluboce nad jejich radou rozjímat. 

Díky pochopení Esence bychom měli učinit svůj život šťastnější. Ne-
měli bychom vystupovat s falešnou pýchou. Prosím věřte mi, že nic není 
v naší moci. Vše dělá Bůh, a činí věci takové, jaké jsou. Je to Bůh, kdo 
je za námi i před námi. Nevyčleňujte svou oddělenou existenci z ce-
listvosti života. Zahoďte tento nesmysl. Vše, co se odehrává, je přes-
ně dokonalé. Když si vyprojektujete vymyšlenou osobu, vše se zdá být  

Oddanost_inside_last.indd   195 24.6.2014   8:54:06



196

nestabilní. Ve skutečnosti zde není nic takového jako vyšší či nižší. Obě 
strany jsou si rovny. Vše je dokonale stabilní a nerušené. Je-li odho-
zeno ego, veškerá Existence je nehybná, nic není nestabilní. V samém 
jádru, stejně jako mimo něj, zkušenost, kterou máte, je taková, že je 
zde něco, co je naprosto stabilní a pevné. Je to stav, jenž je „Vědo-
mím Brahman“ (Čit-Ghana Brahman). V tomto Vědomí je malé, titěrné 
vlnění, jenž se jeví nestabilní, ale toto nepatrné čeření, tato nestálá věc, 
se džívovi jeví jako takové pozdvižení, že je tím zcela vyděšen. Toto 
je zvláštní fenomén zdánlivého světa. Nikdo vůbec nepřemýšlí nad 
tím, co je zdrojem tohoto pozdvižení. Nicméně co zakoušíte, pokud  
i jen na chvíli ustanete ve svém běžném procesu myšlení, a prostě jen 
pozorujete?

Je bez pochyby dobrým přáním být vždy šťastní, mít ve své moci 
všechna potěšení a bohatství, avšak je to právě tato touha, která je sa-
motným zdrojem všech útrap. Je pravda, že náš život by měl být napl-
něn, ale kdo jsme, koho naplnění je hledáno? Na to se nikdy neptáme. 
Pokud tomu věnujeme nějaké myšlenky, tak zcela jasně zjistíme, kdo  
a jak ve skutečnosti jsme, a co je zcela nezbytné k žití a našemu  
naplnění. Potom bude velký problém, který před námi stál (mít doko-
nalý šťastný stav) okamžitě vyřešen. Nicméně existuje schéma věcí, 
které samy zaručují dokonalé štěstí, my se však nikdy neobtěžujeme 
na něj podívat. Zcela zbytečně jsme ho naší nevědomostí a chorobný-
mi koncepty vystavili zničení. Popravdě abychom zajistili své skuteč-
né štěstí, nemusíme ani zvednout prst. Avšak ve snaze zničit své utrpe-
ní si na základě hloupého nepochopení snažíme vyrobit silný obušek. 
Jaký to chorobný koncept. Pokud zanecháte tento chorobný koncept  
a věnujete plnou pozornost „Momentu Božské Zkušenosti“, pak objeví-
te v tomto momentu Jemné Pochopení (Realizaci) a zakusíte z důvodu  
rozpuštění všeho smutku dokonalou radost a štěstí.

Ó drazí lidé, díky vaší vlastní bdělosti a vhledu byste měli rozpoznat 
pravdu těchto slov. Po nějaké době jméno a sláva Světců naprosto upad-
ly v zapomnění. Někteří lidé, kteří se doslechli a naučili jejich slova po-
znání, a byli schopni je opakovat, si vyžádali veřejné uznání a potlesk. 
Pak přijali jména Světců pro svůj vlastní užitek, a stali se ve společnosti 
bezuzdní. Tito lidé se již ponížili tím, že Oddanost k Bohu a oslavování 
Světců a Mudrců překryli předměty klamného zalíbení, za účelem užít 
si tyto smyslové objekty dle svého přání. To dospělo do stavu, kdy lidé 
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popravdě nevěnují pozornost tomu, co říkali dávní Světci, a ani tomu, 
co říkají Ti současní. A tak samotné bohatství veškerého Skutečného 
Štěstí, které nám Světci zanechali, zůstává neodhalené a nevyužité.

Mí drazí moudří posluchači, snažte si z tohoto učení vzít to nejlepší. 
V celém nekonečném vesmíru, který Bůh vytvořil, si On pro své vlast-
ní potěšení stvořil člověka. Tato forma lidské bytosti je Jeho nejcenněj-
ším vlastnictvím, Jeho nejhodnotnějším pokladem. Lidskou formu vy-
tvořil na základě využití Své maximální obratnosti a postaral se o to, aby 
byla tato forma ve své podstatě zcela znalá. Být zcela bez poznání není 
lidskou přirozeností. Jste si zcela jistí, že máte poznání, a tato jistota je  
přiměřená. Bůh to pro lidskou formu stanovil. 

V tomto světě máte schopnost volit mezi tím, co je skutečné a co fa-
lešné, dobré či špatné, správné nebo nesprávné. Používejte tuto schop-
nost a zjistěte, kdo je pravý Světec, a kdo ten falešný. Poté, co najde-
te správnou bytost, učte se od Ní, co Světci říkali; jejich nejskrytější,  
nejsoucitnější učení. Neodhazujte všechna učení říkajíce, že všichni 
lidé jsou falešní a šarlatáni. Měli byste přebývat v přirozeném a uvolně-
ném stavu Zakoušení své přirozenosti „Já“. Setrvávejte zde a nasávejte  
Nektar tohoto Božského Pochopení a těšte se obrovskému „Klidu  
Nejvyššího Poznání“.

 
Inchgiri, Neděle 8. 12. 1935

závěr 2. části 

ba
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