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Předmluva Šrí Nisargadatta Maharadže 

Toto jsou rozpravy, slova mého Mistra. Nedokážu vysvětlit Jeho 
slova, a proto o tom moc nemluvím. Když se ego, domnělý pocit 
„sebe“, utiší, automaticky začne působit „Sóham“ („Já jsem On“). 

Sóham je nekonečné, neomezené, nezměrné a je poslem Pravdy, která je 
Samo-zřejmá. V Něm nejsou poselství a posel odděleni. Samotný posel je 
radostí z užívání si Nekonečného. Popis prožívání Já se v tomto světě, 
jenž je ve své podstatě přímým popisem událostí, nazývá „rozpravou“. Hlas 
Mistra se také označuje jako „Slovo Boží“. Jeho řeč a výroky jsou slovem, 
větami a promluvami Pravdy.

 Nebe je prostor a prostor je nesmírná rozloha řeči, kterou je slovo. Slovo 
je přirozenou kvalitou nebe (větru), jak je dobře známo z dní, kdy vznikly 
Védy. Nejprve je v prostoru, který je nebem, chvění a vítr, potom tu je 
zvuk, a až potom se objeví slova. Slova se pak stanou základem obživy 
všech tvorů a věcí. Nebe je oceánem slov bez konce. Tento oceán zpívá 
ve chvále Nezměrného. Účelem chvalořečeného zpěvu je odhodit všechny 
špatné vlastnosti. Tato Božská řeč právě takovou práci ve smyslu odhození 
dvojnosti (neboli pocitu oddělenosti od Základní Jednoty existence) 
vykonává skrze vyjadřovací prostředek, kterým jsou ústa Mistra.

Právě v ten okamžik a na tom daném místě, kde v našem srdci 
vyvstane úcta k Mistrovi, dojde ke zmizení oddělenosti. Ale bohužel, 
k tomu dochází velice vzácně! Zřídkakdy nastane situace, kdy jeden  
z miliónů lidí prožije realizaci, ve které si uvědomí, že Mistr je samotná 
Pravda, Parabrahman, Nejvyšší vtělená Skutečnost. Jakmile se vám 
učení Mistra stane blízké a zcela přijatelné, když chápete, že nohy 
Mistra jsou zdrojem spontánní zkušenosti Božského Já hluboko 
uvnitř vás, řídícího a provádějícího všechny tělesné funkce a činnosti,  
a když se tedy pevně držíte nohou Mistra hluboko ve svém srdci bez smítka 
pochybnosti, potom bude neochvějně proudit tok požehnání a klidu ctěného 
Mistra velice přirozeně zevnitř, což je v podstatě pohyb „Vše-prostupujícího 
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života“. Tam, kde je aktivní naprostá víra v božské nohy Mistra, Milost 
klidu a blaženosti Mistra spočine v přirozenosti duchovní radosti, zvané 
„pralhad“. Potom ve vědomí proudí bez zábran nedvojnost, bez skvrny 
oddělenosti ve smyslu „ty“ a „já“. Neexistuje zde žádné jiné uspokojení, než 
Milost Mistra, která je naprosto pevným a nepřekonatelným klidem Já.

V době, kdy Mistr Šrí Siddharaméšvar Maharadž dával své přednášky, 
pisatel této předmluvy byl čerstvý účastník na stezce, a tudíž to byl 
úplný začátečník. Jediné, s čím byl obeznámen, byl právě Maharadž 
Siddharaméšvar, kterému byl představen a měl příležitost Ho navštěvovat. 
Autor předmluvy měl tedy možnost poslouchat tyto přednášky, které pak 
písemně zaznamenal a rozebral do jednotlivých vět. Ani tehdy nevěděl, 
zda to, co napsal, bylo správně či nikoliv, ale schopnost zapisování všeho, 
co si vyslechl, postupně rostla, a lze říci, že po čase téměř vše, co slyšel, 
přímo zaznamenal v přítomnosti Mistra. Byli tu další spolužáci, kteří byli 
zkušení a sečtělí, a měli příležitost být v Maharadžově společnosti po mnoho 
let. Oni také zapisovali učení Mistra. Existuje mnoho Maharadžových 
přednášek, které sepsali právě oni, a které uchovávají. Ale autor předmluvy 
neporovnával své záznamy se záznamy druhých za účelem prověření jejich 
přesnosti. Písemný záznam je právě takový, jaký autor předmluvy slyšel  
a zapsal.

Uplynulo nyní 25 let od doby, kdy Maharadž opustil své fyzické 
tělo. Během posledních dvou nebo tří let byly záznamy znova přečteny, 
odpovídajícím způsobem upraveny a správně přepsány. Byl záměr vydat je 
knižně, ale doposud se to nepodařilo. Avšak dnes, v den 25. výročí odchodu 
Maharadže z těla, se to stalo možné díky blahodárné milosti příznivé doby. 
Mí starší spolužáci, kteří jsou velmi zkušení a duchovně zralí, také vydají 
přednášky našeho Mistra, které u sebe uchovávají. 

Prohlašuji ze svého přesvědčení Sebe-poznání, že náš Mistr a Jeho učení 
je ve světě něčím zcela výjimečným. Říkám to ze své víry v moudrost našeho 
Učitele a z mé vlastní Sebe-jistoty. Vyřčená slova jsou vyjádřením mé víry. 
Vaše zkušenost, spokojenost, klid a zadostiučinění jsou takové, jakou máte 
víru. To vše je výsledek vaší oddanosti. Od té doby, kdy jsem se seznámil se 
svými staršími spolužáky, jsem se před nimi projevoval skromně, a modlil se 
ke svému Mistrovi, abych se i nadále před nimi nechoval namyšleně.
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Důvod, proč mám naprostou úctu ke svým starším spolužákům, je ten, že 
se jim podařilo postarat se o našeho Mistra a sloužit Mu po dlouhou dobu, 
co byl v Bombaji. Poskytovali mu sladké jídlo naplněné svou oddaností  
a já tak měl příležitost potkat Mistra, jenž je „Oceánem Poznání“. Oni nejen 
že měli prospěch z toho, že Ho mohli vidět a sloužit Mu s oddaností, ale 
sami došli k osvobození skrze Sebe-poznání, a stali se tak zachránci dalších 
adeptů. Vesmír, jenž je universální duch a forma, přebývá v Mistrovi. Celý 
vesmír se v Něm uchýlil a starší spolužáci byli schopni s Ním navázat tak 
blízký vztah, že díky tomu došli spásy a stali se osvoboditeli pro druhé. To 
byla a je nezničitelná síla pohledu (daršan) Mistra a Jeho učení. 

I ti, kdo jsou prostomyslní a nijak sečtělí, byli očištěni jen tím, že 
alespoň jednou spatřili Velkého Mistra, jenž je „Oceánem Světla a Ctnosti“, 
„Ztělesněním Nauky“ a „Oceánem Moudrosti“. Promluvy a přednášky 
tohoto Velkého Mistra tvoří obsah této knihy. Ti, kdo je budou číst znova 
a znova, naučí se je nazpaměť a hluboce proniknou do pravdivého významu 
tohoto učení, se stanou významnými vtěleními a sami budou posly Já  
v plném smyslu.

Vyložil jsem tato slova před vás jako předmluvu ke knize. Každá věta  
v této knize má moc dát vám ovoce Sebe-realizace. Ten, kdo bude pravidelně 
číst tyto přednášky a rozjímat nad nimi, se sám stane průchodem pro 
vyjádření neodmyslitelného ducha tohoto textu. 

Božské záznamy obsahují stopy všech světců a houf božských lidí, 
jejich navržené koncepty, přednes, poselství a jejich samotný vnitřní Život. 
„Realizované bytosti“ opravdu mluví z fontány své vlastní zkušenosti 
a v řeči je obsaženo velké přesvědčení. Jejich řeč má schopnost odhodit 
nevědomost ega a každá řádka této knihy vyhladí čtenářovu nevědomost 
o svém Pravém Já a vynese na povrch Pravou přirozenost jeho Bytí. 

Nisargadatta
Sobota, 4. listopadu 1961

Nisargadatta ašram, Vanamali Bhuvan,
Khetwadi, 10th Lane, Girgaum 

Mumbai
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1. Ego je plné nevědomosti 

evědomost se nedá přirovnat k „osvícenému 
zření“. Nevědomost souvisí s fyzickým vnímá-
ním (nahlížením). Slavné prohlášení „Sarvam 

Khalu Idam Brahma“ znamená „Všechny věci jsou Brah-
man“. Přátelé i nepřátelé jsou Brahman, takže vše dobré 
je Brahman, a vše špatné je také Brahman. Všichni lidé 
ve světě jsou otroky okolností (iluze). Na základě okol-
ností lze člověka přinutit sebrat dokonce i hovno. Pouze 
oddanost může odstranit vliv okolností. Prostřednictvím 
oddanosti k Bohu (Hari) je dosaženo Poznání (džňána). 
Král je vázán zákony, na základě nichž si vymáhá posluš-
nost svých poddaných. Zákon by měl vládnout jen naší 
mysli. Sami bychom se měli rozhodnout, zda se nechat 
něčím svazovat či nikoliv. Oddanost je „vnitřní zření“ 
moudrosti. Ten, kdo v průběhu svého života nenabude  
Sebe-realizaci, může být pokládán za opravdu ztraceného. 
Kdo se nechá lapit světskými věcmi, je ztracen v proudu 
světského života. Na duchovní cestě bychom měli kráčet  
s pevným odhodláním, které jsme přijali za své.
Nenechte se svést iluzí (májou). Iluzi musíte zničit. Iluze 

rozpráší všechny lidi se stejnou lhostejností. Pouze takový 
aspirant, jenž prováděl duchovní praxi, kterou však ne-
dokončil, získá (za účelem dokončení) znova lidské kvali-
ty a lidskou formu. Iluze se neobává nikoho kromě toho, 
kdo zná Brahman. Mnoho lidí patří mezi členy sekty Máji, 
avšak po Stezce Poznání kráčí jen velmi málo následov-
níků. Vy jste ve své podstatě ztělesněním Božskosti a „do 
vínku“ vám byl vložen program zničit iluzi. Nezapomeňte, 
že vás iluze neustále pozoruje a je stále ve střehu. Neztrá-
cejte proto z dohledu svoji přirozenost, svůj pravý domov. 
Pokud se chcete stát zvířetem, jako třeba slonem, ko-

něm, apod., pak můžete brát za svůj domov tento svět. 
Buďte hrdí na svou skutečnou přirozenost. Narodili jsme 
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se pouze se záměrem přetrhnout základní pouta pozem-
skosti (světskosti). Nejen že musíme dosáhnout vlastního 
Osvobození, musíme také vysvobodit druhé. Jestliže žijete 
s přesvědčením, že jste Bůh, pak budete zajisté Bohem.
Bez oddanosti nelze dosáhnout vlastního dobra. Pokud 

se během života nevydáte na stezku oddanosti, nikdy svo-
body nedosáhnete. K tomu se hodí toto rčení: „Ten, kdo 
bdí, ji dosáhne; ten, kdo spí, ji ztratí.“ Nemáte-li oddanost, 
tak i když umíráte jako dobrý, pobožný člověk, skuteč-
ného Osvobození jste nedosáhl. Život bez oddanosti není 
nic než úpadek. Světci učiní svůj život smysluplný ještě 
v době, kdy jsou naživu. Dosáhne-li někdo ještě během 
života konečné osvobození, nebude se trápit tím, kde se 
jeho fyzické tělo složí v okamžiku smrti. Světec není zro-
zený, tudíž ani neumírá. Ten, jehož omezená totožnost 
(ego) umře ještě během života, překročil hranice zrození  
a smrti. Syn Gurua (Guru-putra je žák Gurua, jehož vědo-
mí je vždy napojeno na vědomí Gurua) by měl vždy pou-
žívat rozlišovací schopnost. Žijte v nedvojnosti (advaita). 
Staňte se aspiranty Pravdy. 

ba

2. Ovoce Já je získané  
prostřednictvím bezžádostivosti
e-li někdo „neměnný“, pak je tím někým míněn ten, 
kdo nezná oddělenost. Odevzdat se značí vzdát se ega 
a být pokorný. Ve slově „šarana“ je „šara“ označení 

pro šíp a „na“ značí ne. Protože šíp znázorňovaný slovem 
„šara“ také značí neohebné ego, pak ten, kdo je „šarana“, 
neboli ten, kdo se odevzdal, se ve skutečnosti zřekl ztuh-
losti a tím se zbavil ega. Společenství světců je vskutku 
užitečný prostředek k Osvobození. Co je nebe? Pobývat ve 
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společnosti moudrých lidí, to samo o sobě je dosažením 
nebe. Považujte se za šťastlivce, pokud je vaše mysl pře-
sycena světskými objekty. Bohyni smyslnosti velmi potě-
ší, pokud se jí lidé obětují, a libuje si, když je lidská oběť 
usmažena zaživa! Otroci svého břicha (žaludku) nemohou 
zachytit záblesk Boha (Jeho Daršan). Vskutku požehnaný 
je ten, kdo je zcela bez žádostí.
 Vždy si připomínejte, že pocházíme z Příbytku Boha  

(Vaikuntha), že nás Bůh oprávnil k požívání Nektaru ne-
smrtelnosti, a že jen na pár dní pobudeme jako návštěv-
níci v tomto městě, tedy v iluzorním životě. Jediným pro-
středkem k Osvobození je stav „bezžádostivosti“. Považujte 
tento stav za nabídku (oběť) vše pohlcující smrti, máte-li 
několik dětí. Pokud dozraje úroda iluze, smrt ji pozře. Od-
danost „pravému Guruovi“, tedy Satguruovi, je místem, 
kde se rodí pravá spiritualita. Považujte své tělo za iluzi 
a tím naplňte svůj život. Mistr je šťastný, pokud žák iluzi 
unikne. Měli byste uspokojit Mistra (splatit mu dluh) svou 
oddaností (bhadžany zpívanými na jeho počest). Člověk, 
který byl osvícen Světlem Brahman, by měl být pokládán 
za velkého, i když může být mladý a chudý. Ten, kdo ne-
ustále touží po smyslových objektech, se v nich utápí,  
a ten, kdo medituje na Já (Átman), se Jím (Já) stává. Neří-
kejte: „Budu meditovat na Boha později, učiním to jindy.“ 
Měli byste neustále meditovat, kontemplovat a dovolit své 
mysli, aby spočívala v Já, a chovala k Já velkou lásku. To 
je znak Sebe-dosažení.
Nemít zájem o nic jiného než o Já je znakem Sebe-dosa-

žení. Meditace na něco jiného než na Já je spoutaností. 
Vždy meditujte na „božskou přirozenost“ svého Já. Všech-
ny ostatní věci jsou neskutečné. Veškerá další koncentra-
ce kromě soustředění se na Já, které je Pánem, je sváza-
ností. Jakákoliv meditace nebo přemýšlení na něco jiného, 
než na přirozenost svého bytí, se stane omezující vazbou. 
„Svět“ je plný rozdílností všech možných forem, což je jeho 
podstata. Nikdy nebude fungovat hladce a bez problémů. 
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Jakýkoliv přínos kromě Já je zbytečný. Prosím, hluboce  
o tom rozjímejte. Jste přitahováni ke všemu, co je objektiv-
ní, protože ego nikdy nepřemýšlí o skutečné spokojenosti, 
kterou lze nalézt jen v Já. Pokud skutečně někdy něco uči-
níte ve svůj prospěch, pak jedině když zničíte sebe-ztotož-
nění s egem, oddělenou individualitou, která pak odumře, 
neboť to, co poté existuje, již není individualita (džíva). 
Džíva se obrací ke smyslovým objektům, a tím tíhne 

k utrpení. Objekty, které se zdají být příjemné, jsou ve 
skutečnosti nepříjemné. Objekty, které se zdají být přitaž-
livé, jsou ve skutečnosti velice zhoubné a přinášejí bolest, 
přesto se individualita stále honí za těmito objekty. Měli 
byste proto přestat myslet na smyslové objekty a obrátit se 
k Já a vydat se po stezce oddanosti.
Musíte si představit sebe jako světce a bytost, která je 

připravená vzdát se všeho. Když si osvojíte učení Mistra, 
světskost je pryč, je odseknuta, a třebaže někdo takový 
nadále zůstává ve světě, není již otrokem světa (mysli). 
Světec Šuka řekl, že člověk by se neměl hnát za smys-
lovými objekty, ale měl by zůstat nepřipoutaný. Zabývat 
se smyslovými objekty brání duchovní oddanosti, i když 
je oddanost vykonávána s náležitou pozorností. Ten, kdo 
usiluje o Sebe-realizaci, by měl upustit od touhy po smys-
lovém uspokojení. Je to právě díky touze po smyslovém 
uspokojení, že džíva (individualita) stále jaksi „přetrvává“. 
Meditujte pouze na Boha, který je ve vašem srdci. Být od-
dán „Jedinému Pravému Já“ je skutečná svoboda.

Ráno, 18. 11. 1934

ba
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3. Brahman (Já) může být poznáno 
pouze prožíváním

oto Poznání (džňána) je typické tím, že ho nelze 
pochopit pouhým jeho popisem. Říci někomu, že 
cukr je sladký, mu ještě neumožní zakusit jeho 

sladkost. Prostě to musí sám ochutnat. Brahman může 
být pochopeno jeho prožíváním a to je možné pouze díky 
milosti Satgurua. Jen na kvalitní úrodné půdě ve formě 
oddané mysli hledajícího se může uskutečnit milost Mi-
stra. Ti, kdo hledají své vlastní Já, sklízí plody požehná-
ní Mistra. Ten, kdo pozná Sebe sama, opravdu „chápe“,  
a Sebe-poznáním došel k „osvobození“. Ten, kdo pochopil 
Sebe sama, nic nepotřebuje, ani si nepřeje něco vlastnit.
Ten, kdo realizoval „Nejvyšší Já“, tedy Paramátman, iluzi 

k ničemu nepotřebuje. Jste momentálně velice arogantní. 
Proč? Kvůli přivlastňování, tedy pocitu „moje“. Máte dvě 
manželky; jednou je „majetek“ a druhou vaše „choť“. Kdo 
tvrdí, že bez peněz není nic možné, Boha nepotká. Peníze  
a manžel(ka) jsou určeny pro ego, tedy džívu, a ne pro 
Boha, tedy Šivu, protože Bůh je bezforemný. On je čirá du-
chovnost. Převládá chybný názor, že bez vlastnění peněz 
není oddanost k Všemohoucímu Bohu možná. Duchov-
nost ve skutečnosti nemá žádnou potřebu peněz. Hledá-
te-li sami sebe, dost možná se přitom setkáte s vyšším 
Já, a to v momentu, kdy si uvědomíte, že iluze je bezcen-
ná. Ponechte za sebou ideje „já“ a „moje“. Uvědomit si, že 
„Nic není moje“, je skutečnou esencí milosti Mistra. Neu-
stále přemýšlejte takto: „Já nejsem tělo. Děti a rodina ná-
leží tělu, ne Mně, čirému nepopsatelnému Já, jenž je bez 
kvalit.“ Ti, kdo žijí pod vlivem idejí „já“ a „moje“, jsou otro-
ky iluze. Jak pak mohou znát skutečnou hodnotu světce?
Světec nestrpí iluzi. Nedovolí ji být v Jeho blízkosti.  

„Bohatství iluze“ se nijak nedá srovnat s „Bohatstvím  
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svobody“. Bohyně hojnosti, Lakšmí, učiní žebrákem každé-
ho, kdo se Jí dožaduje, avšak pokorně poslouží tomu, kdo 
se o Ni nestará. Nepožadovat nic od iluze je obdivuhodné. 
Říkat „já chci, já chci“, je potupné. Dožadovat se něčeho 
je ponižující. Nedožadovat se ničeho je obdivné. Poznání  
(džňána) si kromě zřeknutí se nic dalšího nežádá. Vypěs-
tujte si zvyk „odříkání všeho“. Světec Kabír řekl: „Mysl 
umře, iluze umře a tělo také umře, ale naděje a touha 
neumírají.“ Pokud umřou naděje a touha, stanete se sami 
světcem Kabírem. Nektar nesmrtelnosti začnete pít poté, 
kdy se jed touhy dostane pryč z mysli. Světec Rámdás 
řekl: „Nechť zde není přítomna touha po smyslových ob-
jektech.“ Vzdejte se pocitu „moje“ a jste rázem svobodní.

Večer, 18. 11. 1934

ba

4. Já je „znalec“ ve všech bytostech
ytí označuje „vědomí“ neboli „uvědomění“. Mysl, 
sloužící jiným věcem, je spoutaností. Mysl, která 
neslouží ničemu jinému, je Brahman. Když v mys-

li nejsou myšlenky na objekty, je prázdná, čistá a klidná. 
To je Brahman. Spíte-li šťastně, je to přirozená radost ne-
boli Brahman, jež je bez jakékoliv emoce. Vše, co není za-
střené nějakou náladou či postojem, je za emocemi. Jste 
to „vy“, kdo „zná“ celý svět, tělo, mysl a všechny smyslo-
vé orgány. Tím „vy“ se myslí „nejvyšší Já“ (Paramátman). 
Realizovat Paramátman je závěrečným dosažením. Zahoď-
te touhu věnovat se smyslovým objektům. „Objektivní po-
znání“ je samo o sobě utrpení. Ten, jenž přestane toužit po 
majetku, se automaticky stane velice silný.
Meditovat na Mistra je pravá svoboda. Poté se vysvobodí-

te ze všeho soužení, které s sebou světský a duchovní život 
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přináší. Zanechá-li individualita (džíva) zvyku hromadě-
ní tužeb, stane se sama Bohem (Šiva). Ten, kdo meditu-
je na Mne (Já), bude Mnou. Do pekla posílám každého, 
kdo místo aby meditoval na Mne, myslí pouze na rodinu 
a peníze. Ti, kdo touží mít moji Sílu, by měli meditovat na 
Mne. Udělím jim veškerou svou Sílu, Pozici a pravé Já.
 

ba  

5. Sebe-odhalení
en, kdo hledá sebe sama ve svém nitru, dosahu-
je Sebe-poznání. Ty, kdož jsi „znalcem všeho“, jsi 
sám Brahman. Nedrž se konceptu, že jsi tělo. Vždy 

pojímej sebe jako Brahman. Každý, kdo se ztotožňuje  
s tělem, si nutně musí vytrpět bolesti těla. Slunce, jež je 
Já, je zatemněné touhami po světských objektech. Žij-
te jako Slunce, tedy jako Já, a přestaňte se držet všeho, 
co jste doposud nashromáždili. Vzdáte-li se připoutanosti  
k světským objektům během doby zatemnění a rovněž se 
zřeknete své chtivosti po smyslovém uspokojení, dojde ke 
zmizení zatemnění. Brahman nelze zakusit, aniž byste se 
sami stali Brahman. Zlatý den je dnem D, kdy dojde k vy-
tracení vašich konceptuálních představ o vás samotných. 
To znamená, že vaše ego by v tu dobu mělo zemřít. Mistr 
požehná každého, kdo se snaží nalézt své Já. Neměli byste 
se dožadovat nazpět toho, co jste jednou dali. To zname-
ná, že byste měli přestat přijímat objekty smyslů poté, kdy 
jste je opustili. Nejvyšší Já, Paramátman, je dokonce i za 
stavem vše-vnímavosti, neboli je „Vše-vidoucí“. Nemá-li ko-
natel činů sebemenší pocit sebe jako konatele, pak je osvo-
bozen od činnosti. Stane se Tím, co je za všemi stavy. Poté, 
kdy dojde k poznání objektů, čili je provedeno rozlišování, 
dojde tím ke zničení ega, neboli falešné pýchy na „sebe“.
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6. Bůh je nejvyšší Já, Paramátman
okud si přejete být s Bohem, zahoďte iluzi. Naděje, 
jež je ukrytá hluboko v nejniternějších úrovních va-
šeho srdce a mysli, není nic než iluze. Iluze pokládá 

závoj na Já. Já je uvnitř a iluze neboli mája, překrývá Já 
závojem. Brahman je pouze „čiré vědomí“. Lidská mysl je 
ve své přirozenosti zaměřena směrem ven, je zaostřena na 
objekty. Když se mysl stane bezžádostivá a taková zůsta-
ne, je Brahman. Nicméně nepokládejte (žádostivou) mysl 
za Brahman. Neustále přemýšlet o smyslových objektech 
znamená zastřít Já. Počátek zatemnění je moment, kdy je 
pozornost odvedena od Já směrem k jiným objektům. To 
je iluze. To je mysl.
Zůstat bez myšlenek je Brahman. Přirozenost je znakem 

Brahman. Není zde žádné trápení, žádná chtivost, žádná 
touha. I kdyby král ztratil celé své království a přitom byl 
v tomto přirozeném stavu, jeho mysl by nepocítila žádnou 
úzkost. Když je ukončeno objektivní fungování mysli, na-
stane zde tento přirozený stav, a vy budete napevno usa-
zeni v Já. Když ustane soužení a trápení se světským živo-
tem, skončí tím zatemnění Já. Iluze je potom viděna jako 
hra Boha (Višnua) a je nahlížena, jako by byla jedině Jím. 
Je-li iluze viděna jen jako božská hra, dělá to mysl bezžá-
dostivou, a nakonec jí to osvobodí od všech potíží. Naproti 
tomu iluze individuality není viděna jako božská hra, ale 
zůstává plná tužeb a žádostí. Individualita, ego (džíva), jde 
ve své touze a očekávání až tak daleko, že nutí ostatní, aby 
mu v čase smrti bezpodmínečně dali napít vody, aby tělo 
nežíznilo. Kdežto „vědomí“, jež je Já, se nikdy o tělo nesta-
rá. K čemu by pak bylo pro Já dobré opakovat jméno Boha 
či mantru v době smrti? To je klíč bezžádostivosti.
Jak dlouhý je celý pozemský život? Jednou nohou jste  

v hrobě, zatímco druhou ještě v domě. K čemu je tento ro-
dinný život? Mít takový postoj je znakem bezžádostivosti. 
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Avšak člověk, jenž je připoután ke světskému životu, pro-
vádí všechny své činnosti stejně dál, jako kdyby měl jeho 
život trvat stovky let, i když je pravděpodobné, že následu-
jící den zemře. Člověk, jenž je bez žádostí, považuje délku 
života v rozmezí stovek tisíc let za jeden krátký okamžik. 
Připoutanost v srdci nabírá formy lítosti se všemi bytost-
mi, což je pouze iluzorní božská hra, která není nic než 
světskost a trápení. Měli bychom žít pro nejvyšší Já, Para-
mátman, a dodržovat, aby byl náš čas (život) zužitkován ve 
službě Paramátman.

Ráno, 20. 11. 1934

ba

7. Ustane-li vnímání objektů,  
zanikne tím i pozorovatel
ahlížet na vše moudře značí vnímat, že „vše je 
Brahman“. Vyslechli jste si to, ale slyšet to ne-
stačí, je třeba to prožít. Všechny bytosti jsou  

v podstatě přirozeností Brahman. Pokud začnete hodno-
tit druhé, stanete se jedním z „hodnocených“, tedy odděle-
nou entitou, a dostáváte se do spoutanosti. Když pokládá-
te druhého člověka za zloděje, obsahem vaší mysli je „zlo-
děj“, neboť myslíte na zloděje. Mluvíte-li o světských ob-
jektech, pokládáte tím pádem vše za skutečné, a také se 
podle toho chováte a jednáte. A když si vyslechnete du-
chovní poučení, nebo přijdete sem, abyste je pochopili, 
zřídkakdy si jeho obsah podržíte v mysli s ujištěním, že je 
to něco, co je skutečné. Zachovejte postoj, že „vše je Brah-
man“, a jednejte s přesvědčením, že je to pravda. Nenech-
te to ve svém životě ležet ladem s průpovídkou: „Jo, to už 
jsem (někde) slyšel.“ Podrobte to zkoušce ve svém životě  
a zjistěte, jestli to je pravda, či nikoliv! Pokud se oprav-
du na vše budete dívat jako na Paramátman, pak se sta-
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nete Bohem (Šiva), budete-li však vše projevené vidět jako 
obyčejný světský život, zůstanete jen jako individualita 
(džíva).
Svět se jeví podle toho, jak se na něho díváte. Jestliže ho 

nahlížíte jako Brahman v různých formách, budete všu-
de vidět pouze Brahman. Pokud to uděláte, zmizí horečka 
ve formě pocitu „mé“ čili „jsem toto tělo“ neboli pýcha ega. 
Například jestliže zde je manželka, je tu manžel, ale pokud 
zde žádná manželka není, čí manžel tu pak může být? Pro-
tože tu je viděné, je tu vidoucí. Pakliže tu není nic k vidě-
ní, jak může začít existovat vidoucí? Pokud vyhodíte vidě-
né, je tu pouze Brahman. O čem by měla poté, kdy pustíte 
všechny držené věci, mysl přemýšlet? Je-li pocit „já“ uto-
pen, jediné, co zůstává, je Brahman. Rysem čirého Brah-
man je skutečnost, že v tomto stavu není něco jako „já“ či 
„mé“. Ať je tu cokoliv, vše je Brahman. To, co vnímáte ob-
jektivně jako osobu, které náleží jméno či označení, však 
Brahman není. K čemu je cestování na posvátná poutní 
místa, jako je Varanásí či nějaká další místa, když jste ne-
zjistili, kdo ve skutečnosti jste? Pokud jste sami neproži-
li probuzení se do duchovní přirozenosti svého Já, k čemu 
je mluvení ve formě papouškování o Brahman?
Odstraňte jed, jenž zasáhl vaší mysl. V tom, v čem jste se 

opakovaně cvičili, budete nabývat zkušenosti. Každý má 
ve zvyku mluvit o smyslových objektech. Zanechte tento 
zvyk a mluvte o moudrosti Brahman. V tomto směru se 
stanete Brahman právě tím, že na „To“ budete neustále 
myslet. Měli byste trávit svůj čas rozpravami o duchovním 
poznání. Mluvíte-li neustále o smyslových objektech, stá-
váte se tím ještě víc ponořeni do světa. Aspirant, toužící po 
Sebe-realizaci, by měl udržovat úzký kontakt s těmi, kdo 
se zajímají o stejné záležitosti (Sebe-realizaci). Nepromar-
něte svůj život povídáním si s ostatními, kteří se o tyto věci 
nezajímají.
Je to vskutku výjimečné štěstí mít známé a příbuzné, 

kteří jsou také oddaní. K čemu jsou všechny ty svět-
ské činnosti, nemáte-li Sebe-poznání? Poučení, získané 
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od světců, kteří jsou našimi „skutečnými příbuznými“, 
je přímo použitelné v každodenním životě, neboť jejich 
rada je rozhovorem v Jednotě. Mistr, jenž nám ukazuje 
Stezku osvobození, je náš skutečný příbuzný. Měli byste 
se naladit, podobně jako se vyladí napnuté struny víny 
(indický hudební nástroj podobný kytaře). Pokud je nástroj 
správně naladěn, je jeho zvuk dostatečně znělý. Váš vztah  
s Mistrem by se tomu měl podobat. Kdo pomáhá sám sobě 
(svému Já), je opravdu šťastný.

Večer, 20. 11. 1934

ba

8. Zbavte se lenosti
sme v podstatě bezforemní, bez kvalit či tvaru, jako 
nebe zaplněné „vědomou inteligencí“. Toto se nazývá 
stavem „Nezahálení“ (stálou činností). Tělesné vědo-

mí neboli koncept „já jsem tělo“, je skutečnou leností. Měli 
byste se jí navždy zbavit. Poté, kdy se zbavíte této lenosti, 
byste měli uskutečňovat oddanost k Bohu (Hari-Višnuovi) 
a měli byste být nadále bezforemným Bohem Šivou.
Kráčíte-li po cestě již určitou dobu, můžete si ušlou 

vzdálenost změřit podle ukazatelů na cestě a podle nich 
se dál řídit. Pokud jako individualita (džíva) provádíte 
různé činnosti už po sta tisíce let, žádný prospěch jste 
z toho neměli a ani mít nebudete, ale jestliže se stane-
te Bohem (Šiva), a následně začnete uctívat Boha, bude-
te sklízet plody svého uctívání. Buďte králem a panujte. 
Buďte sami Bohem a uctívejte Boha. Někdy je aspirant  
v uctívání lenivý. Lenivost zde značí opětovné upadnutí na 
úroveň tělesného vědomí. Uctívejte Boha a zbavíte se za-
hálčivosti, tedy tělesného vědomí. Toto je třeba dělat znova 
a znova s pevným odhodláním. Nepoddávejte se lenosti.

Ráno, 21. 11. 1934
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9. Já a ne-Já

 touhou je spojena úzkost (strach). Dokud je mysl 
plná žádostí, bude tu také úzkost (strach). Ustane-
li touha, úzkost zmizí též. Když jdete po ulici, vi-

díte mnoho věcí, přesto k nim nemáte žádnou připouta-
nost. Avšak jakmile je pojat pocit „moje“, vyvstane násled-
ně touha, a vy se okamžitě stanete zcela zaujati objekty. 
Cítit, že něco je „moje“, je samotná úzkost. Je ve fyzickém 
těle vůbec něco opravdu naše? Vzduch uvnitř těla jde z 
těla ven a vzduch, který je vně, jde dovnitř. Co z toho vám 
v tomto procesu náleží? V rozmezí okolo dvou stop (cca 61 
cm) od těla proudí neustále vzduch. Ten, kdo to dokáže 
podrobně vidět, si to může uvědomovat.
Proběhne mnoho výjimečných dní a festivalů a vy si mys-

líte, že věci ve světě jsou trvalé a ve vašem vlastnění, avšak 
nechápete, že ve skutečnosti jste před všemi těmito objek-
tivními věcmi. Jakmile vnímání objektů skončí, skončí tím 
také touha po objektech, a je jedno, zda objekty existují či 
nikoliv. Pokud si myslíte, že nějaký malý kus země je váš, 
okamžitě se s tímto myšlením stáváte smrtelníky. Mysl, 
která přebývá v Já, je bezžádostivá, a mysl zaměřená na 
fyzické tělo v tom smyslu, že ho považuje za „sebe“ či za 
„své“, je plná žádostí.
Vskutku podivné je toto stvoření složené z pěti elementů. 

„Jedno jediné Bytí“, skotačící ve všech tělech, je „Vše-pro-
stupující“ universální Já. Pochopte, že „vše je Brahman“. 
Obecně známý názorný příklad prstenu a zlata se dá  
k tomuto účelu použít. Pokládáte-li prsten za zlato, pak na 
zlato nahlížíte jako na podklad (podstatu), jestliže se však 
na prsten díváte jako na prsten, pak je prsten pokládán za 
oddělený objekt. Voda je voda, ať už je v oceánu, či džbán-
ku, ale voda ve džbánku je oddělená, vnímáte-li džbánek 
odděleně. Tudíž ho nedržte stranou a neoddělujte od vše-
ho. Poznejte, že „vše je Brahman“.
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Každého pokládejte za svého přítele, a v mysli tudíž není 
prostor pro vznik dvojnosti či odporu. Proč nedojde na zá-
kladě prohlášení „vše je Brahman“, které stále opakuje-
te, ke změně vašeho postoje? Protože je vaše myšlení zde-
formováno důsledkem představ dobra a zla, a vy si tudíž 
osvojujete kritický či dualistický postoj. Toho, kdo se vám 
zavděčí, pokládáte za dobrého, a někdo jiný, kdo vás nepo-
těší, je pro vás člověk zlý. Ale těch, kdo označí za dobrou 
tu „špatnou“ osobu, mnoho není, že? Krom toho, do jaké 
míry jste vy sám dobrý? Nejsou zde tací lidé, co vás pova-
žují za toho zlého? I Boha někteří lidé chápou z hlediska 
dobra či zla.
Moudrý člověk říká, že jelikož jsou všichni otroky okol-

ností (iluze), jak lze rozlišovat mezi dobrými a zlými lidmi. 
Okolnosti vytvořili různé skupiny lidí, někdo je tesař, jiný 
švec, atd. Označování různých zaměstnání nám přivodi-
lo způsob myšlení, na jehož základě vidíme lidi odděle-
ně. Existuje vůbec rozdíl kast (skupin) a jiné dělení? Ni-
kdo není ani zlý, ani dobrý. Všechna těla jsou subjektem 
okolností. Životní etapy od dětství, dospívání, mládí, až po 
stáří jsou pro každého stejné. Mladý muž nebude mít bílý 
knír místo svého tmavého a starý bezzubý člověk nedoká-
že zhltnout naráz spoustu tvrdého pokrmu, atd. Stručně 
řečeno není důvod zesměšňovat druhé. Všichni jsou sub-
jekty okolností. Někdo má na hlavě dlouhé vlasy nebo tře-
ba nosí vousy, to vše je záležitost vlastního upřednostně-
ní. Proč byste měli někoho nenávidět kvůli těmto věcem? 
Toho, kdo vás kritizuje, či vám něco vyčítá, považujte za 
laskavého člověka. S těmi, kdo vám přinášejí mnoho potí-
ží, udržujte tento vlídný postoj, a nepěstujte nepřátelství. 
Pouze pak budete Brahman.
Úzkost (strach) nás dokáže velice rychle zabít. Ten, kdo 

se trápí, umírá s tímto soužením, a nenávist jako velká pří-
těž, se dá ztěžka snést. Višvamitra, jenž byl svobodný muž,  
a měl za sebou velké množství duchovní praxe, byl připra-
ven dokonce i zabíjet, poté co přišel pln závisti zavraždit 
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světce Vasišthu. Říká se, že z pytle šafránu se stal pytel 
čpící páchnoucí asafoetidy se silným zápachem a nepří-
jemnou chutí, a to jen kvůli Višvamitrově blízkosti. Zmizí-
li pýcha, pak osten, jenž někoho provokuje, odpadne. Za-
bijte pýchu a sami se tak stanete božským světcem neboli 
„Brahmariši“. Padněte na zem před tím, kdo vás nenávidí. 
Pokud o někom rozhodnete, že je zlý, pak se sami stáváte 
zlí. Ten, kdo nechová k nikomu žádné nepřátelství, je sám 
Brahman. Hádka naznačuje nepochopení. Dualita rozlišo-
vání mezi smyslovými objekty musí skončit. Nepřemýšlej-
te z hlediska nenávisti či nepřátelství, nebo dobra či zla. 
Pouze pak se stanete Brahman. K nikomu nechovejte ne-
přátelství.         Večer, 21. 11. 1934

ba

10. Pravé odpoutání
řipoutanost k potěšení je svázaností. Řeknete-li: 
„Nic nepotřebuji“, pak všechny problémy skončí. 
Ten, kdo říká: „Já chci“, stejně nic nedostane. Kdo 

však říká: „Já nechci“, dostane vše. Kvůli připoutanosti  
k žrádlu je lev lapen do pasti. I slon je do pasti chycen kvů-
li své fixaci na žrádlo. Tou pastí je iluze. To je tím, čemu 
se říká spoutanost. Z muže se stane politováníhodná tros-
ka kvůli své připoutanosti k ženě. Je chycen do léčky při-
tažlivosti, neboť dlouhou dobu toužil po požitku a potěše-
ní, což přerostlo v jeho nutkavou potřebu. Je-li víc a víc 
okouzlován půvabem této ženy, nutně se stane otrokem, 
jako by byl spoután řetězy. V důsledku zvyšující se žádosti 
se člověk stává spoutaný jako s nasazenými pouty. Jestli-
že je touha nahrazena bezžádostivostí, spoutanost přesta-
ne existovat, pouta jsou přetržena.
To jsou instrukce Pána Krišny svému žákovi Uddhavovi. 

Potom se Uddhava zeptal Krišny, jak by se mohl stát zcela 
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bezžádostivý. Chtěl mít „čirou bezžádostivost“, zrozenou ze 
sattva guny (kvality). Jestliže se někdo stane bezžádostivý 
po vyslechnutí si varování od ostatních, jaké špatné ná-
sledky má připoutanost, pak je jeho odpoutanost nazvá-
na „tamasickou bezžádostivostí“. Pokud je něco obětováno 
za účelem získání Sebe-poznání, pak je tento stav odpou-
tanosti zrozen z guny radžas. Když je mysl přesvědčena 
o tom, že všechny objekty jsou iluzorní, tak právě to je tím, 
co se nazývá „sattvickou bezžádostivostí“. Máte-li „sattvic-
kou bezžádostivost“, pak jste jako ten, kdo se směje poté, 
když mu někdo sdělí, že se má všeho vzdát. 
Kde je jaká svázanost, kterou je zapotřebí rozpustit? Svá-

zali jste se provazy, v podstatě neexistujícími. Třeba pro-
hlásíte, že jste se zbavili pout, ale ve skutečnosti jste se 
pouze drželi pevně něčeho, co nebylo ani vaše. Co kdy bylo 
vaše? Čeho jste se zbavili? Právě toto se nazývá skuteč-
ným, ryzím sattvickým vzdáním se. Co byste měli zahodit, 
čeho je zapotřebí se vzdát, když tu nikdy nic nebylo?
Myš může snadno říci, že se vzdala kusu jídla, který ležel 

přímo před kočkou, ale její vychloubání je zbytečné, neboť 
ve chvíli, kdy se pokusí sebrat kočce potravu, zajisté ze-
mře. Ale přesto tvrdí, že se toho (jídla) vzdala. Skončilo by 
to smrtí při pokusu sníst to jídlo. Myš je naživu jen proto, 
že se o to nepokusila. 
Nebýt pyšný na zřeknutí se je také důležité. Pokud jed-

náte na základě svého přirozeného stavu, pak jakou oběť 
jste učinili? Kdo byl toto „já“, a jak kdy souviselo toto „já“  
s „někým“? Kdo byl „můj“, a co kdy bylo „moje“? To vše 
byla pouze iluze.
Jedna osoba  zaslechla, že když dá jídlo tisíci brahmínům, 

získá velké zásluhy. Chtěla to udělat, ale neměla dostatek 
peněz. Tak aby získala tuto zásluhu, dala deset rupií pouze 
jednomu z nich a ostatním žádné jídlo neposkytla. Tímto 
způsobem uspokojila pouze jednoho. Jaký druh oběti to 
byl v tomto případě, kdy se daná osoba vyhnula závazku 
poskytnout tisíce lidem oběd?
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Všimněte si, že ti, kdo se zmiňují o vzdání se, které učini-
li, jsou ve skutečnosti pouze pokrytci. Byl zde jednou král, 
který se jmenoval Bhartruhari, který si myslel, že se vzdal 
všeho. Místo aby soustředil svou mysl na Boha, začal se 
soustředit na svůj vykonaný skutek, kdy se všeho zřekl. 
Tato jeho oběť není skutečné obětování. Nechť zde není 
žádná pýcha, že jste se něčeho zřekli. Ten, kdo říká, že se 
něčeho zřekl, ve skutečnosti ani není odříkající.

Ráno, 22. 11. 1934

ba

11. Příběh o bitvě  
mezi Rámou a Ravanou

rál Ráma je v hinduistickém eposu Rámájaně 
označení pro Já (Átman). Jméno démonického 
krále Ravany z příběhu je označením pro desate-

ro úst, které symbolizují deset smyslových orgánů (5 orgá-
nů poznání: ruce, uši, nos, jazyk a pokožku; a 5 funkčních 
orgánů: ruce, nohy, ústa, pohlavní orgány a konečník). 
Všechny objekty ve světě jsou démony. Každý z objektů 
(démonů) se pokouší přemoci Já, Rámu. Mysl je opice, Ha-
numan. Správné myšlenky jsou armádou patřící Rámovi. 
Klid neboli Síta je jeho oddaná žena. Ravana jí unesl a dr-
žel násilím v zajetí. Jakmile poznání smyslových objektů 
zmizí, armáda Ravany zahyne, a vy pak získáte mír neboli 
Sítu. Smyslové orgány vytvořily armádu démona Ravany, 
který měl v plánu vést válku proti Rámovi a s plnou silou 
své armády Ho chtěl porazit.
Bratr Rámy, Lakšman, je velitel Rámovy armády. „Lakš“ 

značí pozornost a „mana“ znamená mysl. Meditace by 
měla být prováděna s plnou pozorností mysli. Lakšman 
je tchán Indradžita (ega) a ve svém posledním zrození byl 
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„Lakšman“ pomocníkem Ravany. Indradžit (ego) si u Ra-
vany získal velkou přízeň a svůj konec (smrt) našel pouze 
až v rukách svých příbuzných. Jiným způsobem tedy ego 
nezemřelo. Indradžit je pocit „já“, tedy ego. Když vaše mysl 
touží získat „duchovní poznání Brahman“, pak ego, tedy 
Indradžit, zemře. Tudíž jakmile je pozornost mysli obráce-
na k Brahman, ego zemře, a naopak, zaměříte-li pozornost 
mysli na smyslové objekty, stáváte se služebníkem smys-
lů, čili sluhou Ravany.
Ravana byl nesmrtelný. Šiva ho obdařil schopností 

umřít, jen pokud si to bude přát. Jakmile byla celá jeho 
armáda zničena, pomyslel si: „Jaký to má smysl zde dál 
věznit Sítu? Když umřu rukama Rámy, budu osvobozený. 
Neuvěznil jsem Sítu, abych zachránil svůj život, ale držel 
jsem ji v zajetí za účelem získání osvobození. Neukončím 
vládu svého království tím, že se vzdám Rámovi, musím 
sám umřít.“
Ravana pohlédl na Rámu a řekl si: „Zamířím na tebe 

provokativně šípem, abych tě vydráždil.“ Namířil tedy na 
Rámu šíp, a jakmile to udělal, zemřel. Zde je vysvětle-
ní: pýcha je Ravana, která zhyne pouze na základě své 
vlastní vůle. To je individualita, džíva. Po vyslechnutí si 
principů Védánty (ne-dvojného duchovního učení) je in-
dividualita připravena zemřít. Skutečná přirozenost Já je 
překryta pocitem „já jsem“, což je velice jemná pýcha. Tato 
pýcha je jako Rahu, který vše zastínil (ve védské astrologii 
Rahu zatemnil Slunce, které v tomto případě symbolizuje 
Já). Když pýcha říká: „Já jsem Brahman“, tak vše, za co se 
pokládá a na co odkazuje, je tělo, které má určité jméno, 
a tento proces se nazývá zatemnění „pravého Já“. Zatímco 
je individualita pojmenovaným tělem, které je narozené, 
myslí si, že je to ona (džíva), jež je narozená (ve skuteč-
nosti však je nezrozená). Pokud byste byli opravdu jen 
svým tělem, pak byste ve chvíli, kdy tělo zemře, umřeli též  
s ním. Jenže vy jste znalec těla, nejste tělo. Tělo umírá, vy 
(pravé Já) ne.
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Lakšman ničí armádu Ravany pomocí Hanumanovy 
armády. Mysl prostřednictvím správného myšlení (rozjí-
mání) dochází k pochopení, že to, co se jeví jako skuteč-
né, skutečné opravdu není. Lakšman (správně zaměřená 
pozornost mysli) to pochopil, a armáda Ravany tím byla 
zničena. Slovo Satja-naš značí zničení. Významem tohoto 
slova je to, že to neexistuje, třebaže se to jeví být skutečné. 
Správné myšlenky jsou jako opice, tedy Hanumanovy opi-
ce tvořící armádu „správných myšlenek“, jimiž Hanuman 
zničil armádu (smyslů) Ravany.
Jakmile zemře Ravana, království Rámy se stává možné. 

Klid, zosobněný Sítou, přichází domů. Měli byste bojovat, 
třímajíc meč moudrosti (duchovní poučení) a měli bys-
te opakovaně meditovat (opakovat jméno Rámy). Všich-
ni Bozi utekli ze strachu, který měli z Ravany, a on tímto  
nabýval na síle a těšil se velké moci. Epos Rámájana byl 
napsán proto, aby sdělil duchovní poznání. V království 
Rámy není ani zlost, ani žádostivost, ale klid a štěstí. Já je 
Rámovo království. Po správném pochopení se všichni stá-
vají Rámou. Zvítězí-li Ráma, Bohové ho zasypou květinami,  
a pokud zvítězí Ravana, pak začnou tančit všichni démo-
ni. Objekty ve světě jsou démoni, a stav mysli bez jediného 
objektu (v mysli) je Já, jenž je Bůh neboli Átmaram.

Večer, 22. 11. 1934

ba

12. Nezajímejte se o objektivní věci
ašimi nejhoršími nepřáteli není nikdo jiný než 
my sami. Jsme to my, kdo překáží vlastnímu 
štěstí. Jste příčina svého konceptuálního po-

znání. Vše, co vykonáte, bude dosaženo pouze v tom-
to „světě iluze“. Touha je spoutanost a absence touhy je 
Brahman. Měli byste meditovat na Já, abyste odstranili  
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připoutanost. Pokud nepřetržitě zůstáváme v naší pravé 
přirozenosti, touha po objektech v iluzi odpadne. Nejvyš-
ší Já, Paramátman, po ničem netouží. Nepotřebuje nějaký 
kopanec. Zato vaše tělo si to zaslouží. Měli byste žít s po-
znáním této skutečnosti v mysli.
Musíte se naučit rozlišovat mezi Já (Átman) a ne-Já 

(iluze). Jakmile jste přesvědčeni o tom, že vaší přirozenos-
tí je blaženost a všechny objekty jsou také blaženost, po-
tom již přirozeně nemáte zájem zabývat se objektivními  
věcmi. Vaše mysl pak říká: „Nic nechci.“ Budete se cítit 
trapně (hanebně) při touze po něčem z tohoto světa, po-
dobně jako si žena nepřeje mít knír. Jsem stále bezforemný  
a za třemi kvalitami (gunami). K čemu jsou mi objekty to-
hoto světa? Pokud zůstanete s tímto postojem, zanícení 
pro objekty je pryč. Stejně jako nebude kněz vychvalovat 
prostitutku, tak vy byste neměli vychvalovat svět, a tudíž 
byste k němu měli zůstat odtažití a přebývat tak v napro-
stém uvědomění si své pravé přirozenosti (svarúpa).

Ráno, 23. 11. 1934

ba

13. Když poznání objektů skončí
ndividualita (džíva) existuje ve shodě se svou vírou. 
Vaše vnímání věcí je v souladu s vaší vírou či pře-
svědčením. Pochopte, že „vše je falešné“. Dům je po-

staven z hlíny. Celé velkoměsto Mumbai je postaveno  
z hlíny. Je to pouze země (stavební materiál), ale my tomu 
říkáme „Mumbai“. Je to pouze koncept, představa toho, 
kdo říká „Mumbai“. Pokud nazvete tuto věc židlí, je to žid-
le. Jestliže řeknete, že to je dřevo, je to dřevo. Vše toto 
je konceptuální stav. Když tu bude žena, bude mít mno-
ho příbuzných. Někdo ji nazve „manželkou“, jiný ji osloví  
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„sestro“, a další řekne, že je to jeho „matka“. Ve skutečnos-
ti je to jen souhrn masa a kostí. Jak je to možné? Protože 
zkušenost něčeho závisí na tom, co si člověk představuje.
Individualita má některé kvality, jež odpovídají její před-

stavivosti a víře. Být na sebe (ego) pyšný se označuje jako 
Ravana. Ve skutečnosti je vše pouze a jenom Brahman. 
Ti, kdo vlastní tento dům, který se nazývá tělo, by ho měli 
opustit. Je tu velmi mnoho vlastníků těla, kteří jsou emo-
cionálně zapleteni do ztotožnění se s tělem. Měli by vykli-
dit tělesné vědomí, a pak to je On (Brahman) samotný, kdo 
by měl zůstat. Jsou to smyslové objekty, které jsou démo-
ny. Jelikož je uctíváte, stáváte se také démony. Ravana 
(ego neboli svět smyslů) není skutečný král. Stal se králem 
pouze v představě. Tímto vymyšleným králem začnete být 
kvůli tomu, že pokládáte poznání vnějšího světa za sku-
tečné. Pokud chcete uniknout z otroctví iluze, musíte se 
vzdát důležitosti „poznávat objekty“. Pochopte, že veškeré 
konceptuální poznání je falešné.
Ravana, který je egem, může být zabit pouze lidskou  

tělesnou formou. Nezemře rukama nějakého jiného živo-
čišného druhu. Zůstane naživu během statisíců převtělení 
(reinkarnací). Pět smyslových orgánů, pět funkčních or-
gánů a čtyři vnitřní principy (mysl neboli manas, intelekt 
neboli buddhi, myšlení neboli čitta, a pocit „jáství“ nebo-
li ego – aham), dohromady tvoří čtrnáct (bitevních) polí, 
kde panuje Ravana. Je-li na Zemi nastolena vláda Bohů, 
démoni se vyklidí do podsvětí (objekty světa jsou zapo-
menuty). Když vládnou Zemi démoni, Bohové se odklidí 
na opuštěná místa, kde provádějí duchovní praxi. Když 
začnete být přesvědčeni, že všechny věci, které se objevují, 
jsou falešné, pak smrt automaticky zmizí.
Zaujměte postoj: „Já nejsem. Tato osoba neexistuje. Není 

tu nikdo.“ Je-li někdo, kdo má poznání Brahman, přítomen 
u společného oběda, pak vidí vše, co se k jídlu váže, jako 
Brahman. Židle je Brahman, jídlo je Brahman, konzument 
je Brahman, a ten, kdo podává jídlo, je také Brahman.  
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Pokud spí, nezapomene, že postel je Brahman, a chatrč, 
kde spí, také není nic jiného než Brahman. Měli byste svou 
praxi provádět s konceptem, že „vše je Brahman“. Potom 
„poznání“ neboli přicházení do kontaktu s objekty skon-
čí, a začne převládat království Boha. Vše viděné je potom 
právě jen Brahman. Není to tak, že jedna věc je Brahman, 
a druhá není. Všechny věci jsou Brahman. Je to jako led, 
který je vodou, a voda, která je ledem. Jestliže se led pře-
mění do tekutého stavu, jeho dřívější tvar zmizí. Po celou 
dobu je však právě vodou.
Získáte pochopení, ale stejně se dál zajímáte o požitky 

pro své tělo. Kromě neustálého přitahování k smyslovým 
požitkům jste vše pochopili. Vzhledem k tomu, že se stále 
ztotožňujete s tělem a jste na něho takříkajíc pyšní, věří-
te, že jste individualita (džíva). Ve skutečnosti jste však 
Brahman. „Projevené“ a „bezforemné“ jsou pouze „Jedním“  
a to „Jedno“ nazýváme „Bůh“. Bez jakékoliv úpravy ve for-
mě jste vskutku pouze Brahman. Pokud je tento koncept 
opravdu pochopen, stanete se Brahman. V tomto oka-
mžiku přichází království Bohů a vláda démonů je pryč. 
Démoni zmizí. Všechny živé a neživé věci jsou „Jedno“, 
neboli „Jednota“. Iluze setrvává jen díky sentimentálním 
konceptům. Když celá iluze zmizí, vše je poznáváno jako 
Brahman. Ten, kdo konzumuje jídlo s přesvědčením, že 
to je Brahman, drží půst, i když jí. Vše, co říká, je Védami 
podložená Pravda. Když chodí a mluví, je to Brahman. Spí, 
a jeho spánek je samádhí. Není nic než Brahman.
Král zůstane králem, i když se přemístí kamkoliv. Dá-

li nařízení i během doby, kdy ho bolí břicho, nijak se to 
nedotkne jeho postavení, pravomoci. Je nadále králem. 
Brahman je věčná životní síla, neboli čajtanja. Džňánin, 
realizovaná bytost, je Brahman, třebaže se může ocitnout 
v jakékoliv situaci. Ten, kdo dosáhl realizace své pravé při-
rozenosti, je vždy v království nejvyššího Já, Paramátman. 
Tělo není nic než továrna na hovna. Můžeš do něho na-
soukat sebelepší jídlo, a stejně se přemění v hovna. Tělo je 
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tedy pouze stroj na vytváření hoven. Co je však na tom ob-
divuhodné, a co je tudíž velký zázrak, je fakt, že to samé 
tělo je užitečné jako nástroj k realizaci Brahman.
Višnu, jenž je vnitřní princip, neboli vědomí, podal nek-

tar (nesmrtelnost) Bohům a víno (smyslový svět) démo-
nům. Je v naší moci buď nasávat nektar a stát se Bohy 
nebo jsme schopni pít víno. Čeho by se moudrý napil? 
Moudří lidé by měli mít pohled stále upřený na Božskost, 
kdy uvidí pouze Brahman, s ohledem na vše a každého. 
Zalévejte sazenici tak dlouho, až se z ní stane velký strom. 
Poté, kdy se stane silný a plně vyvinutý, nebude pak vaši 
péči již dále potřebovat.       Večer, 23. 11. 1934

ba

14. Poté, co si vyslechnete učení,  
byste podle toho měli jednat

větci, jako byl Šuka, Valmíki a Nárada – ti 
všichni dosáhli duchovního cíle, neboť dospěli k Po-
znání Já. Tohoto cíle je možné dosáhnout naslou-

cháním duchovních poučení a meditováním o nich. Na  
základě toho, co jste si vyslechli, byste měli praktikovat.  
Pouze pak je Sebe-poznání možné. Pouze ten, kdo není 
přitahován objekty světa, může dosáhnout Sebe-pozná-
ní prostřednictvím naslouchání a meditace. Sladké jídlo  
nepřipravíme tím způsobem, že jeho přípravu jen slovně 
popíšeme. Musíte ho udělat a potom sníst. Pouze pak zís-
káte patřičný užitek. Studium Já znamená zaujmout po-
stoj sjednocení s Já neboli se svou vlastní přirozeností (sva-
rúpa). Nikdo se nestane světcem jen tak, že na sebe oblék-
ne karmínové roucho, označující asketické zřeknutí se.
Vaše mysl by to, co si vyslechne, měla také přijmout. 

Mysl by měla být na to, co uslyší, patřičně naladěna.  
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Pozornost mysli by měla být velmi plynulá a nepřetržitá, 
podobající se rovnoměrnému průtoku oleje z jedné ple-
chovky do druhé, kdy olej teče tenkým plynulým prou-
dem. Vše, co je napsáno, musíte číst stále dokola, protože 
si to nepamatujete. Důsledkem této své zapomnětlivosti 
nezakoušíte své spojení s Já. Každý si staví vzdušné zám-
ky. Postaví zámky ve vzduchu. Ve světě se všechno stane 
díky „slovu“. Nejprve se několikrát mnoha slovy probere 
návrh stavby (koncept) vysokého domu, poté je samotná 
stavba realizována a dům pak stojí. Ten, kdo je nevědo-
mý, se stane moudrý pouze díky slovům. Jak může nastat 
vyslechnutí, neslyšíte-li právě slova světce? Pokoušet se 
vás pak učit je jako polévat buvola vodou. Tímto vylitím je 
promrhána všechna voda. Je to proto, že vaše pozornost, 
která je zaměřena na objekty, neodtrhne od nich svůj zá-
jem. Pokud se přece jen od nich oprostí, práce tím pádem 
skončí a vy se stanete Brahman. Vaše „Bytí“ by mělo ne-
přetržitě přebývat jako Brahman.
Všech pět elementů je navzájem jemně promícháno. Já 

(Átman) v nich také spočívá, avšak nezaujatě. Všechny 
domy jsou postaveny čistě jen z materiálů, které pochá-
zejí ze země, ovšem jejich tvary a vlastníci (obyvatelé) jsou 
odlišní. Podobně třebaže lidí je co do počtu mnoho, vnitřní 
Já, neboli Bůh, a prostor ve všech, je jeden jediný. Je tu 
určitý faktor, který sebe oslovuje jako „já“. Tento faktor 
je falešný. Neměl by zde být. Pokud se oddělíte a stanete 
se na své odloučení pyšní, pak trpíte žalem. Potom je veš-
keré poslouchání zbytečné, protože je mysl přitahována  
k smyslovým objektům a ztotožňuje se s myšlenkami.
Získání „Poznání Brahman“ (Brahmavidja) je obtížné, ne-

boť je naše pozornost obrácena k smyslovým objektům. 
Jestliže někdo s oblibou poslouchá duchovní přednášky 
a nedostane se mu patřičné zkušenosti, pak něco jaksi 
není na správném místě. Rozpoložení mysli se změní díky 
neustálému přebývání v dobré společnosti. O duchovních 
příkazech, které jste obdrželi, byste měli ve dne v noci, 
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tudíž neustále, rozjímat a meditovat. Vyslechněte si je  
a mluvte o nich, ale ještě větší význam bude mít, vnesete-li 
do praxe správné poučení, které jste obdrželi. Pouhé na-
slouchání Učení není to nejdůležitější, protože na základě 
něho musíte získat opravdovou zkušenost a cítit se s ní 
zajedno. Budete-li schopní to učinit, získáte poté všech-
ny duchovní síly (siddhis). Jaký význam má získání sil či 
siddhis? To značí, že se vám zcela přirozeně dostane vše 
potřebné a žijete tudíž spokojený život. Je to proto, že jste 
bezžádostiví. Všichni lidé se domáhají získat nazpět vše, 
co sami poskytli. Nenechte se zničit touhou po bohatství. 
Musíte hájit bezžádostivost, a pak se stanete přirozeností 
Brahman.

Ráno, 24. 11. 1934
 

ba

15. Je tu pouze Jednota, bez dvojnosti
e tu pouze Jednota. Není tu nic dalšího. Co je potom 
to, co se nám jeví jako svět? Vše je zlato, nic jiné-
ho. Různé ornamenty neboli objekty, které vnímáme, 

jsou falešné. Jména nemají žádný význam. Všechna jména  
a formy jsou neskutečná. Existuje tu jen a jen jedno  
Brahman. „Viděné“ je slovo, které označuje projev. Ne-
zapomeňte však, že vším, co je viděné jako objekty svě-
ta, prostupuje Brahman. Když se váš stav vědomí stane  
takto vyzrálý, pak idea vás jako jedné entity a „mne“ jako 
další entity, zmizí. Dvojnost „tebe“ a „mne“ zanikne. Vše 
pojímejte jako Brahman, aniž byste přitom prováděli něja-
ké analyzování či oddělování. Když „Vše je jedno“, pak se 
nedržte konceptu, že „já jsem oddělená bytost“.
Slunce je natolik skvělé, že nepotřebuje koupel. Čistí-

te a omýváte oheň, protože pochází z domu takzvaně  
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„nedotknutelného“? Já je věčně zářící. Pokud do Něho 
nevstoupí pocit (myšlenka) „já“, zůstává pouze jako ryzí 
Já. Potom pocit „mé“ zmizí a Já zůstává tak úžasně 
čiré, jaké vždy bylo. Ve všech je jedno a to samé vědomí,  
tvořící Jednotu ve všem. Kapka mořské vody je v podsta-
tě mořem, ale neměla by být od moře oddělená. V pěti  
elementech (země, voda, oheň, vzduch a prostor) smrt  
neexistuje. Smrt se týká pouze touhy a jemného „já“ (ega 
neboli pocitu „já jsem“), plného vlastních konceptů a emo-
cí. „Žití a umírání“ je použitelné pouze pro tuto oddělenou 
existenci.
Řeknete-li, že určitá osoba s tím a tím jménem je mrtvá, 

pak to, co umřelo, není nic než tento koncept, který sebe 
oddělil a oslovoval se tímto jménem. Stavem „Realizace“ je 
To, kdy pocit „mne“ (jako oddělené bytosti) zanikne. Ten-
to cizinec, který sebe oslovuje jako Tom, Dick, či Harry, 
se stal nesprávně vlastníkem těla. Zbavte se ho, a pak „Vy 
Jste Brahman“. Mějte označení „Já jsem Brahman“ a krá-
čejte v životě bez rozpaků dál. Pokud je tu pouze Jednota, 
vše má potom význam. Jakmile tu jsou dva objekty (růz-
nost), je tu neshoda a konflikt. Proto žijte v Jednotě, jako 
Jedno Samotné. Ten, kdo zcela zahodí pocit „ty“ a „já“, je 
syn Satgurua (Guru-putra).

Večer, 24. 11. 1934

ba

16. Poznání v řeči, mysli a činu
en, kdo rozpozná Brahman s řečí, myslí a ve fyzic-
kém těle, je „můj oddaný“. Měl by to uskutečňovat, 
jestliže to říká. Zapomeňte, že je tělo tělem, a po-

kládejte tělo za Brahman. Žijete-li s pocitem, že Všeprostu-
pující Bůh je uvnitř všeho, pak se s tímto postojem vaše 
mysl sjednotí s Brahman, a vy se cítíte spojeni se svým 
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skutečným (základním) Bytím. Nabudete potom přirozeně 
všechny duchovní síly (siddhis). Těchto sil je dohromady 
osmnáct. Je zde osm významných sil (siddhis) a 10 méně 
významných. Těch osm významných se vztahuje k vaše-
mu Bytí. Nejjemnější a nejvýznamnější je síla „vstupování 
do vědomí všech“. Ve skutečnosti jste již v srdcích všech. 
Být neviditelný znamená zůstat nespatřen ve svém Bytí  
a upustit od všech sklonů mysli a těla. Král Bharat řekl: 
„Celá Země je moje, ale když zemřu, budu patřit Zemi.“ 
To znamená, že kvůli připoutanostem se člověk opět stá-
vá spoutaný. Je proto lepší vzdát se všeho už od začátku. 
Objekt, který máte v mysli v okamžiku smrti, rozhodne, 
jaká bude podoba příštího zrození. Touha určí příští po-
stup po smrti těla. Nebuďte proto zapleteni do světa, a to 
ani s dobrými úmysly pomoci ostatním, protože jakmile 
se odchýlíte od vlastního Bytí, spadnete do pasti. Nezapo-
mínejte na své Já. Vaše tělo nepochybně jednou podlehne 
smrti, tak proč se strachovat smrtí již dnes? Ten, kdo je 
osvobozen od otroctví světa, je skutečný světec. Přijměte 
fakt, že celý svět je pomíjivý. Nechť pomine dnes, než aby 
pominul zítra! Přestaňte se o svět starat! Nevzrušujte se 
tímto světem pěti elementů. Všech osm významných sil 
(siddhis) bude s vámi spokojených, jen pokud budete tak-
to žít. Existuje osm základních sil vašeho Bytí. Jsou to: 
1) síla stát se nepatrný jako atom, 2) síla stát se naopak 
ohromný, 3) síla být velice lehký, 4) síla dostat to, co je po-
žadováno, 5) síla mít kontrolu nad živými a neživými věcmi,  
6) schopnost třímat obrovskou silou, 7) síla využívat tako-
vé potěšení smyslů, které je přáno, 8) síla nařídit každému 
dělat to, co si přejete.
Váš život, jaký žijete, je velice přízemní a bezvýznamný. 

Avšak pokud zůstanete zajedno se svým Bytím, dostanete 
vše poté, kdy přání vyvstane v mysli. Ti, kdo se neodchýlí 
od svého Bytí, jsou „mými pravými oddanými“. Měli byste 
proto takovými zůstat, s celou svou myslí, tělem a řečí.

Ráno, 25. 11. 1934
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17. Skutečné zřeknutí se  
a bezžádostivost

ěli byste opustit rodinu, či nikoliv? I když vyko-
náváte své každodenní činnosti, celkový úhrn 
vašeho života je stejný. K čemu je nošení věnců  

a mazání santalové pasty na čelo při provádění duchov-
ních obřadů, když nejste v hloubi duše Skutečností (pravé 
Já)? Mělo by zde být vnitřní přesvědčení, že svět je iluze. 
Jaký smysl má stát se sanjásinem (mnich, který se všeho 
zřekl), pokud nejste schopni dospět k tomuto přesvědče-
ní? Fungujete-li v iluzorním světě s odpoutaností, přičemž 
si plně uvědomujete, že je celý falešný, pak co je na tom 
špatného? Tento způsob života je skutečně nejbáječnější. 
Můžete být kdykoliv na jakémkoliv místě, a stále budete 
světem neposkvrněni. Myslíte, že platí, že jste světcem jen 
v odloučení někde o samotě v místnosti, nebo v lese? A po-
kud vyjdete ven, světec nejste? Ne, takto to neplatí. Musíte 
být odloučeni vnitřně.
I pro ty, kdo jsou připraveni takto žít, není vyloučené, že 

upadnou do klamu. Vůči pěti elementům byste měli být co 
nejvíc na pozoru a chovat se k nim ohleduplně, neboť ji-
nak vás chytí do pasti. Nemyslete si, že tyto elementy jsou 
laskavé a neškodné. Vytvoří sice ve vaší mysli dojem vlíd-
nosti, ale vy se nenechte jejich zastírací maskou zmást. 
Nemějte k nim proto důvěru. Nezapomeňte, že pouze před-
stírají, že jsou poddajné. I když pole, zaplněné pěti ele-
menty, a scenérie, kterou skýtají, mohou být půvabné, vy  
byste tomu však věřit neměli, neboť tyto scény jsou klamné. 
Vždy si pamatujte, že jsou jako přízraky v mnoha různých 
přestrojeních. I když na sobě mohou mít jakýkoliv pře-
vlek, přízraky jsou stejně. Vy však nejste nějaký přízrak.
Iluze se vždy snaží donutit vás zapomenout na vaší pravou 
přirozenost a volí k tomu různé triky. Musíte být stále na  
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pozoru. Můžete žít pohodlným životem, ale uvnitř byste 
měli být od všeho odpoutáni. V mysli, řeči a činech byste 
měli zůstat ve stavu bezžádostivosti. Musíte žít v Brahman, 
jako Brahman. Jednou někdo řekl světci, který realizoval 
Brahman: „Pane, jednou jsem vás již viděl.“ Světec odvě-
til: „Nemohl jste mne vidět. Nejsem tím, kým se vám zdám 
být, jsem zcela odlišný.“ I kdybyste opustili světský život  
a odešli do ústraní, co tím získáte? Není zapotřebí, abyste 
to dělali. Měli byste prostě jen změnit svůj postoj. Neztrá-
cejte uvědomění, že jste Brahman. Když druhým píchá-
me do těla očkovací látku, nepřemýšlíme nad tím, zda je  
pacient malý či velký, prostě je třeba dát všem vakcínu. 
To, jak se daná osoba zdá vypadat, nehraje žádnou roli. 
V hlubokém spánku jsou si král a žebrák rovni. Tomu 
se říká rovnocennost. Žít ve světě je strastiplné. Dospějte  
k pochopení, že svět je iluze, a pak zakusíte, že tu je ra-
dost a spokojenost, dokonce i v tomto zdánlivém světě.
Vždy jste byli a jste „Nejvyšší radost“. Ten, kdo ukrývá  

v mysli touhy, není nic než nádeník v roli poddaného. Ten, 
kdo žádnou touhu nemá, je vlastník (pán). Dokud touhou 
neopovrhnete, nestanete se bezžádostiví. Světec Šuka ode-
šel do lesa jen za tím účelem, aby získal bezžádostivost, 
zatímco král Džanaka dosáhl toho samého i v době, kdy 
vládl celému království. Pokud chcete opravdu studovat  
a praktikovat duchovní způsob života, troufám si říci, že 
to může být prováděno kdekoliv. Existuje tu snadná ces-
ta. Není důležité, kde jste, ať už v domě nebo v lese, všude 
můžete vést duchovní život. Není zapotřebí někam utíkat. 
Světec Pralhad dokázal být ve stavu Brahman, i když byl 
neustále vyrušován. Pokud tvrdíte, že v období, kdy žije-
te rodinným životem, nemůžete provádět duchovní praxi 
(sádhanu), pak vlastně o skutečnou duchovní praxi ani 
zájem nemáte, to berte za samozřejmost. Ten, kdo chce 
žít opravdu duchovně, to bude skutečně naplňovat v plné 
míře, ať už je kdekoliv.

Večer, 25. 11. 1934
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18. Já obsahuje duchovní síly  
neboli siddhis

á (Átman) přirozeně obsahuje osm velkých duchov-
ních sil neboli siddhis. Dokud je individualita ovlá-
dána iluzí, původní přirozenost Já zůstává ukryta. 

Pokud duchovním silám nedáváte žádnou hodnotu, tyto 
síly se automaticky stanou vašim pomocníkem, jste-li bez 
žádostí. Osmidílná podstata Já je v podstatě osminásob-
nou silou. Perly jsou dány tomu, kdo je nežádá, ovšem po-
kud se jich dožadujete, pak nedostanete ani ty nezbytné 
věci. Ten, kdo se oprostil od všech přání, dostane všech 
osm sil. Osm sil je totožných s mou přirozeností. Ten, kdo 
je se mnou sjednocen, získá tyto síly automaticky.
Existuje šest druhů tužeb neboli energií, kterými jsou 

touha, zlost, chtivost, pýcha, žárlivost a nenávist. Hlad  
a žízeň jsou pro tělo zcela přirozené. K tomu, abyste zů-
stali naživu, bezpodmínečně potřebujete jíst a pít. Štěstí 
a utrpení jsou potíže mysli. Dostanete-li to, co si přejete, 
jste šťastní, pokud to nedostanete, je to pro vás utrpení. 
O čem se mysl domnívá, že je dobré, je dobré, a co vnímá 
jako nedobré, dobré není. „Já“ je koncept, který je bez po-
lohy a tvaru. Prospěšný koncept je vlastní přesvědčení „Já 
jsem Šiva, Já jsem Šiva“.
Je zde šest sil neboli siddhis, které souvisí s tělem. Nebýt 

si vědom hladu či žízně je první síla. Druhou silou je schop-
nost rozumět významu Védánty, což je pravá schopnost 
slyšet ve skutečnosti odlehlé či dávné zvuky. Jasnovidnost 
je třetí síla. Vítězství nad myslí je čtvrtá síla. Schopnost 
kamkoliv se přemístit je pátá síla. Dovednost osvojit si ja-
koukoliv formu těla je šestá síla. Dále tu jsou čtyři síly, 
které souvisejí s myslí. Schopnost vstoupit do těla dru-
hých je sedmá síla. Způsobilost opustit tělo či umřít na 
základě svého odhodlání je ta samá síla. Schopnost vidět 
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Bohy je osmá síla. Být úspěšný dle své vůle je devátá síla; 
a síla, která přinutí všechny lidi uposlechnout vaše naří-
zení, je silou desátou.
Je tu pět menších sil. Znát minulost a budoucnost je 

první z nich. Nebýt postižen větrem a deštěm je druhá  
z nich. Vědět, na co druhý člověk myslí, je třetí z nich. Být 
schopen zastavit vítr a oheň je síla čtvrtá, a vždy si ostatní 
podmanit, neboli nebýt druhými přemožen, je pátou silou.

Ráno, 26. 11. 1934

ba

19. Myšlenka snu ve snu
tman (Já), jež je nezrozené a nesmrtelné, usnulo, 
a ve svém snu mělo další sen. O jaký druh snu se 
jednalo? Zdání světa byl sen a v tomto snu snilo, že 

se stalo individualitou (džíva). Pouze proto iluze narost-
la. Zdání tohoto světského života jako něčeho skutečné-
ho je sen. Ten, kdo byl Bůh, se stal sluhou. Považovat 
za skutečné všechny lidi jako třeba matku, otce, bratra 
a další, a představovat si tedy celý svět jako skutečný, je 
snem. Všechny bytosti ve světě si libují v tomto snu. Je to 
sice výjimka, ale je velice důležité, aby se mezi všemi lid-
mi objevil někdo, kdo dokáže správně a přesně uvažovat. 
Mít důvěru ve světce je velice vzácná záležitost, vyskytují-
cí se zřídkakdy. Aspirant by měl jednat nesobeckým způ-
sobem. Ten, kdo je plný ega, nebude chtít hodit psovi ani 
kus chleba. Po vykonání nějaké nezištné dobročinné práce 
se často dostaví zážitek uvolněnosti (nesobeckosti) či ryzí 
inteligence, který ve vás vyvstane. Cítit úctu ke světcům je 
opravdu významná věc. Ohromná je úroda požehnání na-
šich předků, světců, kteří tu byli před námi.
Jen výjimečně dochází k rozlišování (vivéka) mezi pod-

statným (skutečným) a nepodstatným (neskutečným)  
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během tohoto snového života. Bohatství je druh omamné 
látky, jakou je třeba i víno. Kvůli zásluhám z minulých 
životů se obrátíte ke Guruovi a budete na Něm vyzvídat 
a chtít o Něm vše vědět. Pak budete skutečně schopni 
zužitkovat sílu rozlišování. Takový člověk jde ke Guruovi 
a myslí na to, co je podstatné (skutečné), a co je naopak 
nepodstatné (neskutečné), a dojde k pochopení „Já jsem 
Brahman“. Až pak si dokáže uvědomit, že svět je iluze,  
a bude probuzen ze snu. Zakusí ryzí esenci učení a pocho-
pí, že celý svět je iluze, a že „Já je jediná Pravda“. Potom se 
stane vtělené Šat-čit-ánanda“ (bytí, vědomí a blaženost), 
a je sjednocen s Brahman.
Poznáte-li význam, a když o něm rozjímáte a říkáte, že 

„Nyní jsem získal patřičnou zkušenost a jsem probuzen“, 
pak kdo je tím „já“, které získalo zkušenost? Když tvrdíte, 
že jste něco zakusil, pak tu je ego neboli „já jsem“ (aham). 
Věc, která říká „já“ nebo „vy“, ve skutečnosti ničím není. 
Říkáte, že víte, ale to je pouze ego. Je to klam v iluzi. Na-
příklad si můžete myslet, že „on je“, nebo „ty jsi“ ta samá 
entita, které lidé říkají pan XY (Novák), ale nyní se pan No-
vák stal Brahman. Jestliže učiníte rozhodnutí, že dřívěj-
ší pan Novák byl pouze iluzí (klamem), a že „ne-entita“ se 
nyní stala Skutečností, pak vaše iluze není ještě rozptýle-
na, a tudíž nezmizela. To, co je přirozeně vaše Bytí, je Sku-
tečností jako takovou. Není zde žádné „já“, a to ani v té 
nejjemnější formě. Dokud toto klamné „já“ v sobě pociťu-
jete i v té nejslabší formě, stále máte potřebu chránit tělo, 
neboť „já“ dosud nezmizelo. Měl by zde být skutečný po-
cit, zakoušení, že celý vesmír je ve vás. To je pochopení, že 
„Vše je On“ a „Já jsem On“.
Housenka bource morušového si staví svůj příbytek 

neboli zámotek, a potom v něm umře. Také sebe podob-
ným způsobem svazujete. Pokládáte se za fyzické tělo. To 
samotné je zajetím. Je to, jako byste se stali zámotkem 
housenky bource. Když polijete vlažnou vodou zámotek, 
housenka v něm zemře, a vy pak z něho můžete vyndat 
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hedvábí. Pokud se držíte pocitu, že celý vesmír, vzduch  
a prostor, který je v něm obsažen, je vaším tělem, pak jste 
automaticky Brahman. Je tu pouze Brahman, jenž je jed-
ním bez druhého. Ten, kdo ví, že tu není nic jiného, je sám 
Brahman. Ten, jehož dožadování se smyslových objektů 
je pryč, ten, jehož pocit „já“ jakožto něčeho odděleného od 
všeho ostatního je pryč, a ten, jehož pýcha je pryč, je Tím, 
kdo skutečně pochopil Brahman.

Večer, 26. 11. 1934

ba

20. Duchovní síly jsou v Já  
něčím zcela přirozeným

šechny „duchovní síly“ neboli siddhis jsou mou 
vlastní přirozeností. Studium osmi velkých  
siddhis a studium mého Já je jedno a to samé. 

I když se osm sil (siddhis) liší, všechny z nich jsou mou 
vlastní přirozeností, tedy Já. Smysl života je dosažen ve 
chvíli, když je Já získáno. Poznání a síla je jedno a to samé. 
Je to má základní vlastnost. Pouze můj oddaný je může 
získat. Tyto síly nejsou někým jiným dosažitelné. Jednou 
byla dána lidem v království otázka, taková výzva: „Kdo 
zatahá krále za vousy?“ Jeden moudrý muž řekl: „Já vám 
to ukážu.“ Když potom král seděl na trůnu, jeho syn, kte-
rý mu seděl na klíně, ho zatahal za vousy. Podobně osm 
sil, jež jsou vlastností Já, jsou dosažitelné mým oddaným.
První silou je síla „vnitřního života“ neboli Anima. Atom 

neboli Anu je nejmenší základní částicí, kterou není mož-
né dále dělit. Malá smítka prachu, která jsou ve vzduchu, 
se nazývají Renu. A nejjemnější částice vzduchu se nazý-
vá „Paramanu“. Písmeno v abecedě je utvářeno navazo-
váním na základní písmeno, a z písmen se formují slova, 
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a z nich potom věty. Dokud se „Anu“ nestane „Renu“, řada 
písmen nebude utvořena (jazyky sanskrt a maráthí mají 
jinak uspořádanou abecedu, pozn. př.). Svět počal exis-
tovat ze životní energie („čajtanja“). Pastevec jednou řekl 
velmi sečtělému učenci: „Všechny Védy a osmnáct my-
tologických eposů mám uložené ve své kapse“. To zna-
čí, že si uvědomil, že není nic, než nekonečně malý atom,  
a realizovat to, znamená uvědomit si Anima, neboli „vnitř-
ní život“ Siddhi (Světce). Zakusil, že spočívá v srdci všech 
bytostí. Byl nejmenší z nejmenších, a Já i toho nejdrob-
nějšího hmyzu. Já jsem ještě menší než ta nejmenší věc ve 
světě a nejryzejší ze všeho ryzího. Ten, kdo si to uvědomí, 
dosáhne Anima siddhis.
Všechna hrubohmotná a jemná těla jsou jako vozy, a je 

to Bůh Šrí Ráma, který je Já (Átman), jenž řídí vůz. Obrať-
te se čelem k Němu, a staňte se zajedno s Ním. Jakmile 
zmizí pocit „já“ a ty“, pak pouze On zůstává. Individualita 
(džíva) má ve zvyku rozlišovat věci. Bůh (Šiva) preferuje 
být Jedním Jediným. Jakmile se oddělíte, a děláte v mys-
li rozdíly, stáváte se přízemními. Jakmile jste sjednoceni, 
stáváte se nekoneční. Když tu není žádné „já“, není tu svět 
ani pět elementů, a Pravda je chápána ve smyslu „Vše je 
jedno, Vše je pouze Já“. Jste-li si jisti tím, že jste Anu, do-
sáhli jste Anima siddhis. Považte, jak krátkou dobu trvá 
vnímání chuti, když ochutnáte něco sladkého na jazyku. 
Je to Já, které si dokonce uvědomuje, v kterých koříncích 
vlasů dochází ke svědění. Není tu nic, co by Já (Ono) ne-
vědělo. Ono je vnitřním vědomím, jež se nazývá Já neboli 
„Átman“. Když je člověk zcela přesvědčen o tom, že jeho 
pravé „Já“ je nejvnitřnějším usedlíkem ve všech bytostech, 
tak právě to se stane největším dosažením, neboli siddhis 
(silou). Když si je voják zcela jistý svou odvahou při útoku 
na nepřítele, přirozeně v boji dokazuje velkou kuráž. Právě 
pocit „já jsem odvážný“ dělá z člověka statečného bojov-
níka. Abyste přinutili iluzi zmizet, musíte zapomenout na 
všechny věci z minulosti. Co je v minulosti, musí být námi 
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zváno stále nazpět, aby nás to následovalo, jinak to zmizí. 
Břidlicová tabule je deska, na kterou se stále něco píše, 
a potom se to utře a tabule je opět čistá (neboli se smaže 
minulost, kdy se zapomene na předchozí chyby).
Iluze není v minulosti, a není ani v budoucnosti. Je pou-

ze v přítomnosti. Její existence není skutečná. Je to pou-
ze iluze, pomíjivý projev neboli prchavé zdání. Vymažte ji  
z mysli. Zapomeňte i na samotnou mysl. V iluzi je šest 
principů, tedy pět elementů a Já, neboli Poznání. Kromě 
toho tu není nic dalšího. Nebojte se vyvinout snahu pře-
mýšlet o čemkoliv. Říkáte a myslíte na věci, protože o nich 
byla řeč někdy v minulosti. Kdybyste to nedělali, co další-
ho by vám zbývalo k pochopení? Nic. Iluze je podivná. Po-
kud o každém uvažujete jako o hlupákovi či oslovi, a vidíte 
ho tak, pak se tak všichni začnou jevit. Jenže oni nejsou 
ve skutečnosti nic než Brahman.

           Ráno, 27. 11. 1934

ba

21. Obraťte mysl pryč od objektů
še je objektivní, včetně tohoto těla. Dokud je mysl 
obrácena k objektivním věcem, iluze převažuje. 
Žáci a učitel jsou ve vzájemném vztahu. Pokud 

zde nejsou žáci, není tu ani učitel. Kde není učitel, ne-
jsou ani žáci. Jak by mohlo v těle zářit světlo Já, když zde 
zůstává myšlenka „já“ (ego)? Kde je místo pro Boha, když 
stále obýváte své tělo? K čemu je pak získání i králov-
ství čtrnácti světů? Jakou hodnotu budou mít objekty pro 
toho, kdo chce být Brahman? Neměli byste se unést žád-
nými touhami.
Pán Krišna řekl: „Na jedné straně budu já, a na druhé 

straně bude moje armáda. Pokud mne chcete mít u sebe, 
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pak s vámi budu bojovat sám (bez armády). Proti nám pak 
bude stát na druhé straně celý svět, což je má armáda.“ 
Durjodhan si pomyslel: „K čemu mně bude samotný Kriš-
na? Udělám lépe, když se v tomto boji postavím na stranu 
jeho armády.“ Ardžuna naopak přijal Pána Krišnu, a byl  
s ním. Bez Boha neboli Krišny jsou všechna bohatství 
světa, jež jsou bez Já, naprosto zbytečná, a pokud chcete 
mít Jeho, nesmíte připustit, aby se do vaší blízkosti dosta-
ly světská bohatství, pozemská vlastnictví či sobeckost.  
Dovolíte-li to, On se k vám nikdy nepřiblíží.
Myšlenka „já“ je matka a všechny věci, které přicháze-

jí později, jsou její děti. Jestliže děti zmizí, matka pozbývá 
svou existenci, a pokud matka zmizí, děti také zmizí. Spí-
te tvrdě, protože na vše v hlubokém spánku zapomenete. 
Je tu nějaký rozdíl mezi spánkem krále a spánkem chudé-
ho člověka? Má tento chudák méně požitku ze spánku než 
král? Vzdejte se všech věcí, po kterých „já“ touží. Potom 
bude mysl automaticky zabita. Tvrdit či něco prosazovat je 
mysl. To také zmizí, jakmile je myšlenka „já“ pryč. Egois-
tický intelekt se utiší. Mysl tvrdí pouze to, co si pamatuje. 
Pokud pokládáte celý projev za falešný, mysl umře. Před-
volejte si mě k výslechu, pokud mysl opět vyvstane. Spíš je 
možné zakrýt oblohu než kontrolovat mysl. Avšak co bude 
mít mysl na práci, jestliže pustíte z hlavy všechny objek-
ty? Když člověk, který je v hlubokém spánku, říká: „Spím, 
prosím probuďte mě,“ jak ho probudíme?
Je-li ve dne v noci vaše myšlení zaměřeno na Skuteč-

nost, pak jsou všechny objekty automaticky prokázány 
jako falešné. Pokud chce hledající od ostatních uznání, že 
je skvělý, či touží po obdivu, pak se jeho vývoj pozastaví. 
Ten, kdo nedokáže v sobě zkrotit úmysl či touhu vlastnit 
duchovní síly (siddhis), bude v nich nakonec zcela zaple-
ten a lapen, neboť touží po této falešné slávě. 
Nejzazší Já, Paramátman můžete realizovat pouze v pří-

padě, když se ve vás opravdu rozpustí vrozená neodbyt-
ná touha po světském životě. Džíva (individualita) touží 
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jíst plody ze stromu světského života. Když její pojídání  
ustane, stane se z individuality automaticky Bůh (Šiva). 
Nechte stranou potěšení z objektů. Neudržujte kontakt  
s objektivními věcmi a přestaňte po nich toužit. Hned 
pak jste Šiva. Dělejte dále všechny běžné činnosti jako 
konzumování jídla, pití vody atd., ale neberte tyto věci za  
skutečné. Nežijte jako otrok objektů. Udržujte v sobě ne-
ustále pocit „Já jsem Brahman“. Na pozadí situací, které 
přicházejí a odcházejí, by nemělo být přítomné žádné trá-
pení či obava. Ten, kdo se nestane po nabytí svého bohat-
ství arogantní, neobviňuje toho, kdo viní jeho, a ten, kdo 
nefňuká kvůli jakékoliv trýzni, je sám Bůh.
Nejste-li dotčeni chudobou, jste podobní Bohu. Iluze říká: 

„Dám ti cokoliv si přeješ. Dělej, co chceš, ale zůstaň pod 
mojí nadvládou.“ Iluze se nemůže dostat nablízko „Reali-
zované bytosti“, Džňáninovi. Ten, kdo má Sebepoznání, je 
skutečný Brahmín (znalec Brahman). Iluze vždy člověka 
pronásleduje. Ti, kdo se jí stále dožadují, jsou jako obě-
šenci. Laskavost neboli duchovní život je měkký jako más-
lo, ale také tvrdý jako diamant. Musíte zcela svůj život 
otočit. Obraťte ho opačným směrem, pryč od světskosti. 
Zmařte možnost jít ke světskosti a ta bude zničena. Vše, 
co sníte, stejně přeměníte v odpad. K čemu je rabování 
druhých lidí?
Je-li někdo přesycen světským životem, nebude na něho 

myslet, ani kdybyste ho úpěnlivě prosili. Ten, kdo realizo-
val Brahman, nebude myslet na tohoto zabijáka, kterým 
je iluze. Tato samotná iluze je smrtelná. Objektivní formy 
nikdy nezůstanou navždy, bez ohledu na to, jakou přízeň 
jste si u nich získali. Jestliže zapálíte lampu a nařídíte jí, 
aby nevrhala světlo, bude vás lampa poslouchat? Lampa, 
která je zapálená, bude samozřejmě dávat světlo. Dát vše 
Bohu, včetně všech vnitřních těl, se nazývá Bali. Tělesné 
vědomí říká, abyste to nedávali, avšak Bali tomu nevěnu-
je pozornost. V hinduistické mytologii je Bali jméno krá-
le, který vše odevzdal Pánu, aby podpořil jeho vtělení ve  
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formě Boha „Wamana“. Vzdal se všeho, fyzického těla, 
jemného těla a kauzálního těla. Tato tři těla jsou tři světy, 
obsažené v třech krocích, které si Višnu podrobil. Potom 
se z Baliho stal Pataal.
Bohyně Lakšmí hledá člověka, který se stane v srdci blíz-

ký Bohu Nárájánovi. Ale nedovolte jí (Bohyně Lakšmí – 
bohatství) postavit se před vás. Pochopte, neměli byste ji 
zapojovat, nebo se snažit ji vlastnit, ani kdybyste pomá-
hali druhým, protože se tím dostanete jen do podivných 
komplikací. Významem očištění mysli je přestat myslet 
na objekty. Mysl, která je takto pročištěna, září stále. Po-
tom nemá ráda nic než Skutečnost, ryzí Bytí. Nemá po-
třebu meditace a kontemplace. To Jedno Jediné je ryzí 
Brahman.

Večer, 27. 11. 1934
 

ba

22. Já je nejjemnější ze všeho
á (Átman) je ještě jemnější než to nejjemnější. To, co 
má hmotný podklad, je pomíjivé. To, co je nejjem-
nější, je nejsilnější. Voda je mnohonásobně mocněj-

ší než země. Někdy můžeme přežít bez jídla, pokud tako-
vá doba nastane, ale bez vody žít nelze. Podobně teplo či 
oheň je důležitější, užitečnější než voda. Bez tepla žít ne-
jde. Jakmile odejde teplo z těla, člověk je v tu chvíli mrtvý. 
Vzduch je ještě mocnější než teplo. Bez kyslíku, resp. bez 
jeho vdechování, žít nemůžeme.
Ve světě je deset číslic. Desítka je utvořena z jedničky (1) 

a nuly (0). Kolik čísel však existuje ve světě? Pouze jedno. 
Pouze jednička (1), a ta postupně narůstá. Tato jednič-
ka je výsledek nuly. Voda je desetkrát jemnější než země.  
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Jednička a nula tvoří desítku. Z desítky se číslice opět 
mění. Vzduch (kyslík) je desetkrát jemnější než oheň. Kdy-
by byl oheň stejný jako vzduch, pak by spolykal (spotře-
boval) veškerý kyslík. To, jestli tu je vítr, či nikoliv, může-
te poznat při pozorování plamene svíčky. Stejně jako po-
třebujeme k životu vodu, oheň potřebuje k přežití vzduch. 
Prostor je desetkrát jemnější než vzduch. Kromě toho, 
měřit jemnost Brahman Jeho poměřováním s prostorem 
možné není. Kdyby tu nebyl prostor, naše Existence by 
zde nebyla ani na okamžik. Dokud zde není prostor, vítr 
nemá žádné místo, kde by se pohyboval. Bůh vytvořil ten-
to element (prostor) natolik rozsáhlý ve svém měřítku, aby  
v něm mohla existovat všechna stvoření. Bez něj by totiž 
jinak nepřežili. Já (Átman) je zcela bezforemné. To, co je 
nejjemnější a nejmocnější, zná vše, přesto žádný z pěti ele-
mentů nezná Já (Átman), které zná vše. Ono (Já) je znalec 
všeho. Já je nezávisle existující, protože není nikým živené 
(podporované).
Díky lampě vidíme všechny objekty okolo. Objekty nám 

neumožní vidět lampu, která je tudíž nadřazená. Ten, kdo 
si ji uvědomuje, je na vyšší úrovni, a intelekt převažuje  
i to, neboť jde o úroveň výš, než je uvědomění lampy. Slon 
je velké zvíře, ale člověk se na něm klidně vozí. Slon se ne-
vozí na člověku. Podobně poznání je velmi hodnotné. Jen 
díky slunci je možné vidět všechny objekty. Lampa, jakož  
i různé objekty světa, jsou viděny díky slunci. Slun-
ce není viděné kvůli těmto objektům, ale naopak. Mimo 
to, komu patří světlo, díky němuž jsou viděny všechny  
objekty, včetně slunce? Jen díky světlu Já je možné vše 
vidět. Proto Já je to nejcennější a nejmocnější. Je to je-
diný znalec všeho. Nikdo nezná Jeho. Je to Nejvyšší Já, 
Paramátman, které dává všemu sílu pohybu. Je to Já, 
které dává sílu žít. Já je „Král všeho“, to nejjemnější  
ze všeho.
Ve zdroji světa není patrná žádná věc, je tu prosté velké 

prázdno. Je jasné, že ten, kdo zná tuto prázdnotu, je tu 
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ještě před prázdnotou. Například vezměte si, kdo je tím, 
kdo pozoruje pocit „tvrdě jsem spal“? Je to Paramátman. 
On je atom neboli podklad všech atomů. Jaký je význam 
umírání? Znamená to, že tělo se v prach (zem) obrátí. Vše 
hmotné se vrátí zpět do země. Ten, kdo zná Ono nesmr-
telné, věčné, nejjemnější Já, získává sílu života, zvanou 
Anima. Meditujte tímto způsobem: „Já jsem Toto jemné, 
samo-zářné Brahman, přirozenost vědomí, stav pozná-
vání, samotné“. Tento „Já-Bůh“, Átmaram, je „samo-zřej-
mý“. To je Bůh (Átmadév), jenž je vidoucí, ukrytý za očima. 
To je On, kdo je posluchačem v uších, čichajícím v nose  
a ochutnávačem na jazyku.

Ráno, 28. 11. 1934

ba

23. Proč je svět viděn,  
když je neskutečný?

še, co je viděné, je neskutečné. Pouze vidoucí (zna-
lec) je skutečný. Ve světě jsou dvě věci: „vidoucí“  
a „viděné“. To, co je viděné, je iluze. Vidoucí je 

Brahman. Viděné je neskutečné a pouze vidoucí je sku-
tečný. Ten, kdo pokládá viděné za skutečné, bude zničen. 
Ten, kdo opomíjí Skutečné, a považuje neskutečné za sku-
tečné, zahyne. To (Skutečné) poznáte rozpoznáním Toho, 
co je nejniternější. Ten, kdo medituje na jakýkoliv objekt, 
se tímto objektem stane. Ten, kdo uctívá To, co vše vidí, se 
stává Tím, co zná vše.
Jestliže je to, co je viděné, neskutečné, pak proč to tedy 

očima vidíme? Pochopte, že to je neskutečné právě proto, 
že to vidíme těmito očima. Pokládejte za samozřejmost, že 
všechny věci, které jsou viděny našima očima, jsou faleš-
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né. Jsou neskutečné. Já, jenž je neviditelné, je jediná Sku-
tečnost. Pokud jsou před sebe postavena dvě zrcadla, pak 
objekt, který je umístěn mezi těmito zrcadly, se nejeví jako 
jeden, ale jako mnoho oddělených objektů. Je tento obraz 
(tento oční klam), ve kterém jsou rozprostřeny objekty je-
den vedle druhého, skutečný? Bude někdo platit velkou 
sumu peněz za nákup odrazu slona, jenž je viděn ve vodě 
před stojícím slonem? Ve světě je nespočet těchto stvoření, 
které jsou všechny falešné. Je objekt na plátně, který ma-
líř namaluje, skutečný? Ten, kdo má bohatou představi-
vost, je zaneprázdněný vytvářením svého vlastního světa. 
Celý tento svět je hra představ. Jste-li hypnotizováni faleš-
nými jevy v iluzi, stanete se stejně jako ony pomíjivými, a 
pokud poznáte Brahman, Vidoucího, jste Nejvyšší Já, Pa-
ramátman.
V Indii je známé jedno rčení (přisuzované světci Kabíro-

vi): „Odešel jsem a usadil se v zemi, kam se nikdo nedosta-
ne. Byl jsem vrána, ale stal se labutí tím, že jsem pozbyl 
kastu po předcích a celou svou rodinu.“ Všechny možné 
formy v životě jsou vytvořeny ze země a je to pouze země v 
podobě potravy, kterou tyto jevy konzumují. Proto se ten-
to svět nazývá náboženstvím smrti (mritju-lóka). Ten, kdo 
bere tuto zemi za skutečnou, se navrací do země. I po smr-
ti musíte utratit peníze za odstranění mrtvého těla. Ni-
kdo nedá ani korunu za účelem nákupu mrtvého těla. Je 
tu nějaký Guru, který mi může ukázat mou vlastní tvář? 
Pokud je takový Guru přítomný, řekne zemi: „Jsem tvou 
smrtí; časem, který tě na konci pozře. Ve své přirozenos-
ti jsem nezničitelný. Není možné mne zlikvidovat a spro-
vodit ze světa.“
Lidé jedí střed ovoce neboli jeho vnitřní část. Ten, kdo 

bude jíst tvrdou skořápku či slupku, ztratí zuby. Poznejte 
nejvyšší Já, Paramátman, a buďte Paramátman.

Večer, 28. 11. 1934

ba
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24. Atomy a pod-atomy jsou jedno
tomy a pod-atomy jsou jedno. Částice, jež tvoří 
atomy vody, atomy ohně, atomy vzduchu, se na-
zývají pod-atomy, neboli Paramanu. Já (Átman) je 

však jeden celek. Je stejný po celou dobu. Není rozdělen 
na části, jako jsou atomy a pod-atomy. Všechny atomy  
a pod-atomy časem zaniknou. Ony zajdou, avšak Nejvyš-
ší Já, Paramátman, je Jedno jediné, a to zničit nelze. Je 
to jeden úhrnný celek. Oheň může zachvátit všechny věci,  
a proto je dokáže spálit. Vítr neboli vzduch je také schopen 
pronikat vším. Tyto elementy mají pórovitou strukturu, 
avšak Já je rozptýlené všude stejnoměrně. Vytváří stovky 
nebes. Svým nástrojem (vědomím) a schopností „pozná-
vat“ vytváří snové světy. Vytvoří prostor a uvnitř prostoru 
vytvoří svět. Všude, kde je prostor, vědomí vytvoří svět. 
Kde je přítomen pocit „poznávání“, tam je vědomím stvo-
řen svět.
Oči mají vodu v očních bulvách, přesto jí z nich pořád 

neroní. Pokud pochopíte, že On, tedy Já, je všude, a jste-li 
s Ním sjednoceni, budete Nejzazší Já, Paramátman. Jsem 
v oslu, ale nejsem oslem. Ten, kdo pochopí, že je ve všem, 
získá sílu všudypřítomnosti, neboli „Mahima“. Život jako 
takový je pouze jeden a ten samý pro všechny, bez ohle-
du na to, že tu třeba existuje mnoho druhů živočichů. Já 
je stejné v každém tvoru. Příroda, úhrnný vesmír, je pro 
všechny stejný. Kdyby si ji všichni přáli zničit, pak by za-
nikla. Je ale možné, aby celý svět dokázal odstranit jeden 
jediný člověk, a to, když od něj zůstane stranou. Avšak je-
dině za předpokladu, že si bude plně vědom faktu, že svět 
je iluzí, a jasně si uvědomí, že je Bůh. Svět je viděn „okem 
iluze“. Já je bez tohoto oka. Svět je takový, jaký ho vidíte. 
Pokud si mysl myslí, že je falešný, nebo skutečný, nebo 
že někdo je zloděj, pak přebírá tuto formu. Zkušenost zá-
visí na vašich konceptech. Štěnice neštípne mrtvolu (kos-
tru), aby z ní něco vysála. Každé stvoření má svůj vlastní 
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svět. Pokud ho nazvete skutečným, pak je skutečný. Jest-
liže ho nazvete falešným, je falešný. Ve světě není žádný 
hřích, či zásluha.
Čím je pro vás žena předtím, než se s ní oženíte? Není 

ničím. Po svatbě ji začnete oslovovat jako „vaše žena“,  
a proto se stala vaší ženou. Jaký jiný vztah má s vámi? Vy 
sami jste zodpovědní za vytvoření světa okolo sebe. To, co 
člověk říká, se pro něho stává zdrojem spoutanosti. To, 
co jste řekl, se stává vaším omezením. Jste svázáni svými 
touhami. To je podstata vámi vytvořeného světa. Jestli-
že řeknete, že vše je falešné, jste svobodní. Jste svázáni 
pouze svými vlastními koncepty, tudíž byste se od nich 
měli osvobodit. Musíte se naučit správně uvažovat. Vše je 
v pohybu a Já přebývá v každé formě. Já je společné pro 
všech pět elementů. To je „moje skutečné bytí“, jež je velmi 
rozsáhlé.
Slunce je vzdálené milióny mil od Země. Slunce je také, 

co se velikosti týče, mnohem větší než Země, ale z pozem-
ského pohledu vypadá jako malá kulička. Vidíme ho takto 
malé. Trvalo by roky, než bychom ho spatřili nahoře zblíz-
ka. Z tohoto příkladu si dokážete představit, jak ohromní 
a neomezení jste vy sami. Já je velmi rozsáhlé. 
Zvuk a světlo jsou vytvořeny ve stejný moment, jenže se 

pohybují rozdílnými rychlostmi, takže vidíte světlo jako 
první, a až pak slyšíte zvuk. Jenže Já je tak ohromné, že 
jakmile otevřete oči, uplyne jen nepatrný okamžik, a vy vi-
díte slunce, i přesto, že k tomu, abyste viděli slunce zblízka 
v jeho skutečné velikosti, byste potřebovali mnoho let na 
cestu. Ve snu můžete během patnácti minut zakusit obdo-
bí, které trvá milióny let. Já je hned na tomto snovém mís-
tě bez ohledu na to, v jaké vzdálenosti je snový svět umís-
těn. Já je natolik ohromné, že v sobě obsahuje veškerý 
snový a také celý bdělý svět. Já je nekonečné a neomezené. 
To znamená, že nemá skutečně žádné hranice či omezení.
Iluze, neboli mája, se označuje principem „mahat“. Je to 

Já, které zná tuto iluzi. Je daleko rozsáhlejší než veškerá 
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iluze. Vidí vše ihned ve všech směrech najednou ve chví-
li, když otevřete oči. Když řeknete, že jste Já, stáváte se 
automaticky nekoneční. Já je nejrozsáhlejší ze všeho, ale 
tělo se nestane nekonečné na základě realizace Já, protože 
tělo je falešné. Když se vesničan přestěhuje do města, aby 
zde žil, ztotožní se s velkým městem. Potom už nebude dál 
tvrdit, že je z vesnice. Stane se tak nějak větší.
Jediná nit bavlny je velice tenká a slabá, ale pokud je 

spletena s mnoha dalšími nitěmi, stane se silnou. Podobně 
pokud jste oddělení, stáváte se slabí, takže buďte ohromní 
v Jednotě. Pokud se zrnko soli setká s mořem, co se sta-
ne? Jednoduše se v moři rozpustí. Stane se mořem. Slou-
žíte svému tělu, ale zapomínáte sloužit pravému Já. To, co 
dáváte někomu, kdo došel Sebe-poznání (Džňáninovi), je 
vskutku tím, co Bůh přijme. 
Kočka, která symbolizuje vaše tělo, požírá to (co jí nepa-

tří), co patří Já. Nedosahuje výše Já. Pokud se pokloníte 
před realizovanou bytostí, která dosáhla Sebe-poznání, je 
to, jako kdybyste se poklonili před Sebou samým. 
Žijete rodinným životem, protože toužíte po potěšení. Ne-

děláte to pro svou ženu a děti. Když uctíváte realizovanou 
bytost, která má Sebe-poznání, děláte to pro své vlastní 
povznesení. Ten, kdo chápe tyto věci, získá „sílu všudypří-
tomnosti“, neboli Mahima. Potom se stane Všudepřítomný, 
neboli Všeprostupující.

Ráno, 29. 11. 1934

ba
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25. Poznejte, že jste Já v srdci všech
e to ego, které podněcuje smyslové orgány všech lidí. 
330 miliónů druhů božstev dohlíží nad smyslovými 
orgány. Božstva jsou skrytá, neviditelná. Jeden lakh 

(množství sto tisíc – 100 000) je lakša, což značí „pozor-
nost“. Pokud je pozornost individuality (džíva) zaměře-
na směrem ven na objekty, promění se ve statisíce věcí.  
Životní silou všech božstev (smyslů) je Já, které se od nich 
liší. Proto On (Já) je jejich „skutečným vlastníkem“. 
Entita, prohlašující „moje mysl“ a „můj intelekt“, je odliš-

ná od mysli a intelektu. Musíte si uvědomit, že jste Já, jenž 
vše oživuje, neboli je životní sílou za všemi smyslovými or-
gány. Pouze On, tedy Já, zná Samo Sebe. Není poznatelné 
smysly. Jste-li si jisti tím, že máte „Sílu“, pak jsou vaše po-
kyny uposlechnuty. Vaše „Síla“ je přijata všemi bytostmi,  
i tygry, hady, přízraky, a dokonce i pěti elementy. Pokud 
se držíte konceptu, že jste touto životní energií, životní si-
lou (čajtanja), pak získáváte sílu, která oživuje všechny 
smyslové orgány. Když sebe chápete jako Jediné Já, pře-
bývající v srdci všech, pak jste tím, kdo chodí, konzumu-
je potravu, mluví, atd. Vaší zkušeností je fakt, že jste „tou-
to Silou“ a získáváte „tuto Pravomoc“. Uvědomte si, že jste 
Já, životní síla ve všech. Vy a slunce, měsíc a hvězdy jsou 
Jedno. Vaše životní energie dává život všemu. Všichni se 
přemisťují díky vaší Síle pohybu. Všichni chodí díky vaší 
životní energii. Musíte si být touto Silou jistí.
Existovat, objevit se a později zmizet, to jsou dvě kvality 

světa. Všechny věci existují ze Mě (Já) a kdykoliv je vní-
máte, pak jen díky Mně (Já). Měli byste být přesvědčeni  
o tom, že jste vše projevené ve světě. Musíte mít tuto  
realizaci. Denní peněžní hotovost, třebaže ji vyzvednou vaši 
sluhové, patří i přesto vám. Stejně jako si jste jisti tím, že 
jste vlastníky těchto peněz, tak musíte mít přesvědčení, 
že to jste vy, kdo existuje a vystupuje ve všech bytostech. 
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Stejně jako je někdo velice znepokojen a dělá si staros-
ti, když jeho dítě onemocní, protože cítí obavy ze ztráty,  
podobně byste měli mít pocit, že všechny činnosti ve světě 
jsou vaše vlastní činy, a že vším pronikáte.

Ráno, 30. 11. 1934

ba

26. Zaposlouchejte se do pravé 
přirozenosti učení

tejně jako je zde správná metoda učení, je zde také 
správná metoda naslouchání. Ta metoda učení, díky 
níž chápete duchovní život, je správné učení. Jinak 

spolu lidé pouze donekonečna tlachají o nedůležitých vě-
cech. I gumová panenka může být námětem hovoru. Měli 
byste říkat (a stejně tak naslouchat) jen takové věci, které 
vám pomáhají uvědomit si vaše úplné sjednocení s Bohem. 
Jinak se můžete zaposlouchat do štěbetání ptactva, kte-
ré jen tak švitoří, ale to nemá s duchovností nic společné-
ho. Skutečným námětem rozhovoru je duchovní předmět, 
který je umožněn pouze lidským bytostem. Vaši předci  
z předchozích více než 72 generací čekají s nadějí na ně-
koho ze svých potomků, kdo prožije realizovaný život  
a osvobodí je. Neměli byste se proto nechat odlákat filmo-
vým představením, kterým je váš světský život.
Duchovní život je strom plnící přání (Kalpataru). Vše, co 

si přejete, je přichystané. Duchovní život je kámen plnící 
přání (Čintamani) a kráva plnící přání (Kamadhenu). Ma-
ximálně využijte svého lidského zrození, které jste získali 
díky velké zásluze z minulosti. Nechť to, o co se snažíte, 
se stane možné, a to, co je ztracené, je ztracené. Poté, co 
si uvědomíte své vlastní Já, se může stát cokoliv, ale nic 
z toho vás nebude trápit. Musíte mít Sebe-realizaci a to, 
co vám pomůže jí dosáhnout, se nazývá učení. Neustálé 
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klevetění o všelijakých filosofických systémech je marné. 
Je to k něčemu dobré? Přeci nejíte slupku a nezahazujete 
vnitřek (zrno). Ten, kdo se narodí v lidské formě, poslou-
chá duchovní učení a následuje ho, se skutečně chopil 
jádra života.
Kdo jsou skutečně moudří lidé? Ti, kdo se těší z bla-

ženého klidu a moudrosti Sebe-realizace jsou opravdoví 
lidé, hodni blahopřání. Prosím, pozorně se zaposlouchej-
te do následujícího výkladu, jenž je popisem „Sebe-rea-
lizace“. Neustále přeskakující a měnící se mysl nemůže 
nabýt nikdy klidu. Ve hře šachy je figurka krále, která 
by neměla být jinou figurkou přemožena. Podobně pokud 
se necháte někým (něčím) přemoci, jste lapeni do pasti,  
a vaše mysl je k ničemu. Ten, kdo realizoval Brahman, není  
ničím (nikým) přemožen. Vzdání se všech činností se na-
zývá meditace a zastavení činnosti mysli je Brahman. Vy-
prázdnit dům znamená odnést z něho vše, co v něm bylo. 
Dům potom zůstane takový, jaký byl na počátku. Král by 
neměl být přemožen. Iluze jako vláda (panovník) sice něco 
dá, ale potom si to vezme nazpět. Musíme se naučit být vždy 
svobodní. Někdo padnul k mým nohám. V pořádku. Padl  
k nohám, chodidlům, ne ke mně. Co s tím mám společné-
ho? Někdo se nešikovně potácí či se chová podivně. Nechte 
ho být! Mám se tím znepokojovat? Jediné, co s tím může-
me dělat, je to pozorovat.
Já nesmí být vystaveno šach-matu. Iluze má ve svém 

záměru podmanit si vás všemi možnými prostředky. Iluze 
na vás dokonce chce, abyste se cítili hanebně a trapně 
poté, kdy se dostane k vašemu nosu odporný zápach, kte-
rý vydá. Tudíž učiňte sebe neporazitelnými. Vždy buďte 
uvědomělí. Mája (iluze) se bude tak či onak pokoušet se-
sadit vás z trůnu, ale vy jí to neumožňujte. 
Spočívejte v Já a buďte takto pořád klidní, i kdyby se 

na tělo třeba řítily stovky pohrom. Pokud toužíte zakusit 
všechny možné požitky, pak tato žádost je šach-matem. 
Je to vaše prohra. Vaší porážkou je rovněž tvrzení „nechci  
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žádnou bolest či utrpení“. Když dal král Šivadží mnoho darů 
a peněz Tukaramovi, Tukaram pocítil, že mít doma tyto dary  
a peníze by bylo soužením a neměl pokoj do té doby, do-
kud neposlal králi vše nazpět. Velké soužení, které pocítil 
s přítěží peněz a darů, byl znak jeho vnitřního klidu.
Pokud obětujete mysl Nejvyššímu Já, Paramátman,  

stane se ryzí. Co lze jinak získat se stále přeskakující  
a měnící se myslí? Bytost, která dosáhla skutečného Sebe-
poznání, není ničím postižena. Udržujte si svou mysl vždy 
v klidu. Veškerý projev je vytvořen z pěti elementů. Vše  
v iluzi každým dnem zaniká. Pouze Brahman je věčné. 
Měli byste meditovat na „To“ a usilovat jen o „To“. Všech-

ny idoly, vyrobené ze zlata a stříbra, kamene a hlíny,  
a všechny světské peníze, podléhají zkáze. Individualita 
také podléhá zkáze, podobně jako forma. Až na jedno – 
na Sebepoznání – je vše pomíjivé. Pokud věříte tomu, že 
Bůh je idol, pak je to hřích. Myslet si, že Bůh je vyroben  
z kamene či hlíny, je opravdu obrovský hřích! Světec Ram-
das to sám důrazně prohlásil.
Ti, kdo mají Sebepoznání, mohou z ničeho udělat cokoliv. 

To je jejich síla. Mohou kohokoliv velebit a kohokoliv potu-
pit. Je zde rčení: „Věrná žena jde do pekla a prostitutka do 
nebe. Taková je síla světce.“ Světci jsou mistři, siddhové. 
Třímají silou učinit či neučinit různé věci. Není zde nic, co 
by pro ně nebylo možné. Skutečně ochráněn je ten, kdo 
jim slouží.

Večer, 30. 11. 1934

ba
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 27. Já je vyleštěná bezforemnost 
vědomí

á je faseta (vybroušená a vyleštěná bezforemnost) 
vědomí. Je to samotný život. To je to, co jsme, my 
sami o sobě. Kdo je Bůh? Význam slov: „Já jsem To“ 

je tento: „Když se probudím ze spánku, probudí se tělo 
nebo Já?“ Bůh vykonává vše, jako např. konzumaci jídla 
a pití. Kdyby to byl jazyk, kdo by jedl, pak by mohl sníst  
i boty, protože on sám neví, co jíst. Všechny činy toho, kdo 
má „Realizaci Sebe-poznání“, jsou obětovány Bohu. Ten, 
kdo to chápe, ví, že není konatel žádného činu. Zná svou 
pozici, a to je jeho tajemství. 
Světec Tukaram říká: „Zmatek je pro druhé.“ S tím  

samým pochopením světec Durwasa řekl: „Řeka zajišťuje 
cestu na druhou stranu, protože jsem ještě neměl jídlo“,  
i když právě snědl spoustu jídla. Věřil tomu, že nesně-
dl jídlo, neboť nebyl konatel, a že to je tudíž řeka, která 
mu poskytuje možnost (cestu) dosáhnout druhé strany 
(břehu).
Pán Krišna zůstal svobodný, třebaže měl šestnáct tisíc 

žen. Ten, kdo jedná, obdrží plody svého jednání. Pochopte 
význam věty: „Já nic nedělám“. Ten, kdo je v srdci každé-
ho, dělá všechny věci a provádí veškeré tělesné aktivity. 
Proto Ho nazýváme „Hybatelem neboli hybnou (životní) si-
lou všech bytostí“. Všechna špatná oslovení, kterými druhé 
častujete, nejsou adresovány nikomu jinému, než Jemu. 
Je-li moudrá bytost kritizována, bere to jako poctu, zatím-
co nevědomá bytost se rozzlobí. 
Moudrý člověk zná všechna písmena abecedy. Slovo  

„Šivja“ značí v jazyce maráthí nadávku a je to množ-
né číslo od slova Šiva, což označuje to, co je blahodárné. 
Osel má v sobě stejné Já jako vy. Musíte být přesvědčeni  
o tom, že jste Já, jež řídí, vede a ovlivňuje všechny smyslové  
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orgány, a na základě tohoto přesvědčení jednejte. Fungují-
li smyslové orgány poté, co jsou podrobeny, nabudete zku-
šenost, že vy, již jako Já, jste konatel.
Jakmile počne iluze s „konáním“ či „aktivitou“, jako svou 

převládající funkcí, dojde spolu s tím k vytvoření sil čin-
nosti, vědomí, bytí neboli existence. 
Na počátku zde nebyla žádná kvalita neboli „guna“. Bylo 

zde pouze „ryzí vědomí“, které v sobě nemělo žádné ob-
jekty. Poté se rozvinulo poznání. Této fázi se říká „čistě 
činorodé uvědomění“. Poté, kdy se ráno probudíte, prv-
ním projevem je pouze uvědomění „Já jsem Brahman“. Až 
pak začnete rozpoznávat věci kolem sebe. Měli bychom ve-
čer usínat s pocitem, že jsme Brahman a ráno vstát s tím  
samým pocitem. Jistota, kterou zakoušíte v konceptu „Já 
jsem Brahman“, je jediným opravdovým štěstím. Znepo-
kojovat se či se trápit věcmi ve světě je utrpení. 
Bezforemná existence, jež je Brahman, se nazývá „uni-

versální čiré vědomí“. To je základní iluze (múlamája). 
Znamená to, že jste nejprve byli ryzí, bezforemní a samot-
ní. Pochopte, že po vyvstání uvědomění „já jsem“, je to 
aktivní pocit ega, který říká „já“. 
Ten, kdo věří a je přesvědčen o tom, že „On (Já) je Jedi-

ný, kdo vše osvětluje“, a také to realizuje, nese název „Síla 
osvětlení“. Je to On, kdo díky neustálé meditaci na Já vy-
tváří nespočet kosmických jisker. Tomu se říká kosmické 
vejce Boha (Brahmánda), čili stvořitel, neboť je to právě 
to, co způsobí, že svět začne existovat. Ten, kdo to ví, je 
„Osvětlovatel“, a získává Sílu vše osvětlovat (dávat tomu 
život), což znamená, že dosahuje „tohoto stavu“.

Ráno, 1. 12. 1934

ba
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28. Sebe-odevzdání
ěli byste rozjímat o tom, „kdo jste“ („Kdo jsem 
já?“). Světský život je jako úmorná jednotvárná 
práce. Točí se stále dokola a vy zůstáváte pořád 

na stejném místě. Prosím, neprožijte svůj pozemský život 
obyčejným vyčkáváním na smrt. Nedovolte, aby se váš 
život stal smrtelný. Život je určen k tomu být nesmrtel-
ný. Nežijte, abyste byli jednou spáleni pouze jako kupa 
sena. 
V hinduistickém mytologickém příběhu radila králov-

na „Manavati“ svému synovi Gopičandovi, aby žil natolik 
moudře a získal během svého života nesmrtelnost i přesto, 
že bylo jeho mladé tělo silné a krásné. Můžete to uskutečnit,  
pokud vyvinete správné úsilí.
Když si buvol schytal několik ran od farmáře, nesmír-

ně trpěl a kůže jeho hřbetu byla sedřena do krve. Kdy-
by buvol prožil v době, kdy se narodil jako člověk, svůj 
život moudře, neschytal by tyto rány. Nepromarněte ani 
krátkou dobu svého života. Získejte stav Všemohoucího 
Boha, Nárájany. Maso v těle není k ničemu užitečné, pro-
to využijte své tělo k duchovnímu úsilí.
Střívka z buvola se alespoň využívají k výrobě strun pro 

hudební nástroje. Zvuk, který struny vydávají, se dá při-
podobnit ke slovům „Tuhi, tuhi“ (ťuj, ťuj), což značí toto: 
„Ty jsi významný, Ó Bože, pouze ty jsi významný“. Co však 
neustále říkáte vy? Mai, mai, neboli „já“, „já“! Nežijte, jen 
abyste jednoho dne zemřeli. Žijte, abyste byli čilí a věční  
v životě. 
Lopotíte se a celý život těžce pracujete, a nakonec ze-

mřete. Vaše myšlení by mělo být ve stavu Sebe-poznání. 
Kdo jsme? Jsme pouhé lidské bytosti? Kněží (brahmíni) by 
měli vykonávat pouze ty činnosti, které náleží jejich kastě. 
Jejich chování by mělo být v souladu s „božskou moudros-
tí“, která je „poznáním Brahman“. Kněz nebude vyrábět 
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boty. Nebude dělat jiné běžné práce, i když může být po-
stižen chudobou. Nejprve musíme určit kvality, díky nimž 
získáme Sebe-poznání. Potom bychom se měli podle těch-
to principů, jež byly ustanoveny, chovat. A neměli bychom 
zapomínat na to, co je žádoucí. Potom budeme připraveni 
dojít k poznání: „Jsem Nejzazší Já, Paramátman.“
Bůh je dávný oddaný, jenž je sjednocen s Bohem. V myto-

logických dobách byl Bůh oddaný a oddaný byl zase Bůh. 
Bůh by měl být uctíván, potom se stanete Bohem (Šivou). 
Když se stanete lidskou bytostí, vnímáte se jako někdo, 
kdo uctívá lidství. 
Lidé se modlí k modle – Bohyni matce, a říkají: „Ó Bohy-

ně! Buď tak laskavá a přijď do mého domu a ochraňuj mou  
ženu a děti. Jsem vyčerpaný. Prosím tě, mohla bys mi na-
dále pomáhat?“ Světec není ničím a nikým znepokojen, a to 
po celých 24 hodin (ve dne v noci). Jestliže se stanete Šivou, 
budete jako Šiva. Jsem již král, tak kdo by mě učinil krá-
lem? Pouze ten, kdo je skutečně králem, je opravdový král. 
Nazvěte se Brahman. Jestliže se vykreslíte jako tygr, mu-
síte jednat jako tygr. Podobně musíte získat stav Šivy za 
použití své praxe. Jestliže se setkáte s neposkvrněným  
a ryzím Satguruem, vše je v tu chvíli u konce. Jinak mů-
žete pokračovat v recitování jména Boha v dalších 8,4  
miliónů zrozeních, avšak nic se nestane, ničeho se nedo-
sáhne.
Toto samotné opakování mantry vás neuschopní získat 

stav Boha (Šivy). Stav Šivy můžete získat jen tím, že se 
stanete sami Šivou. Potom k vám přistoupí právě „tento 
stav“ sám o sobě a položí vám okolo krku věnec s květy.

Večer, 1. 12. 1934

ba
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29. Skončení pocitu „já“
končení pocitu „já“ (ego) je znakem realizace. Jsou 
tu opravdoví jogíni, kteří získají „sílu osvícení“.  
V Brahman nejsou žádné zkušenosti. To, co nemá 

žádnou dualitu ve vědomí, je Brahman. Udělat něco, zna-
mená být si vědom zdánlivého světa. Já je zdroj energie 
pro iluzi a tři kvality (guny). Na počátku byly ve světě tři 
věci. Čas, prostor a elementy. K tomu, aby mohlo dojít  
k pocitu „já jsem“, je nutný třesk či otřes. Otřes značí 
pohyb či vibraci. Pocit „já“ je vytvořen ve chvíli, když tu 
je nějaký pohyb. Jakmile tu je pohyb, je tu vědomí. Ne-
záleží na tom, zda-li je objekt malý či velký. Dochází-li  
k nějaké zkušenosti, rozhodně tu je dualita. Kde je pouze  
Jednota, tam nemůže dojít k žádné zkušenosti. K tomu, 
aby mohla nastat zkušenost, je zapotřebí další objekt. 
Brahman je ne-duální.
Matka řekla: „Mám ráda svého syna.“ Syn na to řekl:  

„Miluješ mě, ale proč já necítím totéž k sobě samému?“ 
Získáváte tuto zkušenost, protože cítíte, že „já“ jsem od 
„vás“ oddělený. V minulosti hledali Indo-árijci Absolutno 
s velkým úsilím, jako nikdo předtím. I když měl někdo  
z nich v dávné době jen letmý záblesk Poznání, ostatní  
z toho byli zcela vedle. Jakmile dojde u někoho k dozrání 
„Jednoty všech bytostí“, vyvinou se u něho určité síly (sid-
dhis). Světec, který se do nich zaplete a najde v nich za-
líbení, už další duchovní vývoj neučiní, protože se nechal 
chytit do pasti iluze. 
Vývoj někoho, kdo je radostí celý bez sebe z vykoná-

ní něčeho záslužného, se také pozastaví. Pětice ele-
mentů si navzájem oponuje. Kdyby kočky nechytaly  
a nežraly krysy, krysy by se staly natolik silné, že by  
požíraly lidské bytosti. To, co je vytvořeno z jakéhoko-
liv elementu, musí být v něm opět rozpuštěno. Pokud by  
k tomu nedošlo, stalo by se to neomezené a nezadržitelné. 

vsejeiluze_knihovnicka.indd   59 24.6.2014   8:57:15



60

Kdyby to nemělo žádné překážky a neustále by to rostlo, 
přineslo by to pohromu.
Iluze se postarala o nastavení překážek na cestě ke štěs-

tí. V duchovním životě se duchovní síly stávají pastí, do 
kterých je lapen ten, kdo je přijme. Neměli bychom je pro-
to přijímat a nijak se jimi nechat ovlivnit. Neměli bychom 
se jimi nechat zmást. Musíme zůstat s Poznáním, že Já je 
všude stejné. Ve Skutečnosti není místo pro zlo, stejně jako 
tu není místo pro dobro. Slovo Brahmánda značí „vesmír-
né vejce“. Celý svět a prostor v něm je tímto „vesmírným 
vejcem“. Naše činy by neměly jít proti svému vlastnímu 
účelu. Jestliže je vaše mysl obrácena špatným směrem, 
vše přijde nazmar. Proto tu jsou příkazy, doprovázející toto 
téma. Toto sdělení je tu proto, aby byl zmenšen význam 
duchovních sil, neboť tyto síly vytvářejí stav okouzlení,  
a to vede jen k uvíznutí (na dosažené úrovni). To je důvod, 
proč vás tímto způsobem varuji.
Višnu je „znalec věku a času“. Je jak stvořitel, tak ničitel. 

Je vědomí samo o sobě. Ten, kdo medituje na Jeho vědomí, 
může spatřit neviditelné, pozná koncepty v mysli všech. 
Šachy jsou společenská hra, která není ničím jiným, než 
konceptuálním předstíráním. Nicméně lidé ji hrají. Hráči 
kontrolují postavení a pohyb figurek na šachovnici. Podob-
ně, dojde-li k pochopení, že nejste tím, kdo se pohybuje, 
ale že životní (hybnou) silou je Nejvyšší Já, Paramátman, 
pak toto uvědomění je skutečné umění (schopnost „vědě-
ní“). Když si přisvojíte pozici „já“, stáváte se předmětem, 
na který se vztahují omezení tohoto pocitu „já“. Potom se 
stanete malí a omezení, na rozdíl od Brahman, jež je neko-
nečné. Stvořitel, Brahmadév, má schopnost tvoření, která 
je mimo dosah našeho chápání. Dojde-li ke zvětšení pocitu 
„já“ (ega), pak každá příprava bude chaotická a neuspořá-
daná. Tvář toho, kdo jí cukr a ghí (máslo), je vypovídající. 
To znamená, že blaženost není nikdy skrytá.
Je vskutku zarážející, že někdo i přes prohlášení, že svět 

je neskutečný, se současně nadále chová, jako kdyby byl 
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svět skutečný. To je podivný způsob života. Pokud má ně-
kdo naprostou víru v to, že je Bůh přebývající v srdcích 
všech (Nárájana), pak získá pozoruhodnou sílu. Nicméně 
duchovní síly tvoří překážky na cestě k Sebe-realizaci. Nej-
vyšší Já, Paramátman, je za omezující individualitou (dží-
va), za bezforemným Šivou, a dokonce i za „Prákrti“, což je 
základní forma projevu. Bůh (Nárájana) je čtvrtý stav za 
třemi stavy, tj. stavy bdění, snění a hlubokého spánku. 
Ten, kdo se zřekl vidění a věcí, které jsou viděny, je Ná-
rájana. Čtvrtý stav je inteligentní stav Poznání. „Já jsem 
Jednota, jež je ve všech, Bůh Bohů. Jsem Nárájana, který 
uděluje božství Bohům“. To je čtvrtý stav, stav turíja. Je 
nazván Pánem třech světů, neboť tento stav je za třemi 
stavy, třemi světy. Slovo trikúta znamená tři stavy, kte-
ré jsou uvnitř. Ten, kdo chápe sebe jako odděleného od 
všech tří stavů, je Nárájana. Ten, kdo nechápe a nezná 
tyto tři stavy, není nic než otrok, služebník. Je-li služeb-
ník, je individualitou, neboli džívou. Ten, kdo zná všechny 
tři stavy, je Paramátman.

Ráno, 2. 12. 1934

ba

30. Poznejte „Kdo jste”
ěli byste nejprve poznat „Kdo jsem já?“ To je 
snadné, pokud je zde naprosté vnitřní odevzdá-
ní.„Já“ je Brahman, a potom jen Brahman sa-

motné jest. Nicméně nejprve by zde mělo být vzdání se ob-
jektů. Pokud neznáme Já, jsme individuality (džíva). Měli 
bychom se ráno příjemně probudit. Co to znamená? Jest-
liže se probudíte, a v ten okamžik si řeknete, že jste Brah-
man, stanete se Brahman. Měli bychom se probudit jako 
král, a žít jako král. Pokud se probudíte s vnímáním sebe 
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jako žebráka, pak budete pokračovat v žebrání. Jednáte 
podle postoje a pocitu, který přijmete za vlastní. My jsme 
samotné „uvědomění“, a proto se stáváme králi nebo vo-
jáky každou chvíli. Sami bychom se měli rozhodnout, čím 
se chceme stát.
Práce tu existuje milióny let. Nikdy nebude komplet-

ní. Nikdy neřekneme, že je toho dost. Pocity „moje žena“  
a „moje děti“ jsou obohacením individuality. Bohatství 
Boha je charakteristické tím, že tu není potřeba ničeho. 
Osvojte si postoj, že mi „nikdo nepatří, Já jsem Já, Jedi-
ný“. Bohyně džívy je vlastně Zatmění v podobě neštěstí. 
Síla Šivy je Bohyní osvobození. Nyní je ve vašich rukou,  
s kým se zasnoubíte (sjednotíte). Můžete si vybrat tu, kte-
rou chcete. Hlad, žízeň, touha a zlost s vámi mohou být po 
sta tisíce zrodů. Můžete dostat tu, kterou si vyberete.
Zpočátku je to náročné snažit se dosáhnout stavu Brah-

man, ale potom se to stane snadnější. Měli byste se nau-
čit, jak vyškolit svou mysl natolik, aby byla vaším vlastním 
Guruem, Mistrem. Den co noc byste měli myslet na Brah-
man a meditovat na To. Mysl musí být nápomocná. Pokud 
si mysl vypěstuje návyk, pak tu samou věc dělá znovu  
a znovu. Jakmile je tu zažitý mentální postoj, že jste Vše-
prostupující Brahman, stane se z tohoto postoje pročiště-
ná mysl, Já. Tento postoj se přemění v Gurua, a potom již 
nebudete mít vůbec žádné problémy. 
Pokud přemýšlíme o uctívateli a Bohu ve smyslu, že uctí-

vatel samotný je Bůh, že individualita je Brahman, po-
tom tu není nic dalšího než To (Brahman). Avšak jakmile 
tu je připoutanost k objektům, stanete se individualitou, 
džívou. Když připoutanost k objektům skončí, jste Brah-
man. Když se začnete něčeho dožadovat, stanete se menší 
a ještě menší. Ten, kdo nemá žádnou touhu, je ohromný. 
Tlesknutí rukou je závislé na obou dlaních. K tlesknutí 
nedojde dřív, dokud se dlaně nestřetnou.
Co je tu jako první? Připoutanost k objektům, nebo „Uvě-

domění skutečnosti“? Měli byste o tom meditovat. Během 
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meditace myslete na to, že objekty jsou neskutečné a od-
poutanost od objektů je samotné probuzení se do Skuteč-
nosti. Měli byste studovat tímto způsobem. Žák se zeptal: 
„Kolik dní by měla trvat tato praxe?“ Odpovědí je toto: 
„Provádějte to do takové míry, abyste přitom nezapomněli 
na Skutečnost.“ Ta by neměla být nikdy zapomenuta, to 
je vše. Není tu žádné oddělené „já“. 
Podle písma „Je zde pouze Svoboda“. Můžete být osvo-

bozeni jen proto, že již jste svobodní. Měli byste cítit, že 
jste svobodní, neboť nejste spoutaní. Pokud se dostanete 
k samotné podstatě Boha a uctívatele, dvojnost zmizí a vše 
je Jedno.
Pokud je ve světě vše vytvořeno ze stejné země, kde je pak 

jaká oddělenost? Kdo je potom toto „já“? Existuje tu pouze 
pět elementů a jedno Já. To je vaše nezbytná Realita. Pět 
elementů a „Vy“ značí, že vy sami jste celý vesmír. Para-
mátman je oddělený od všeho, co je viděné. Ten, kdo se  
s „Ním“ spojí, přestane být oddělen. 
Princip, který je nastolen ve chvíli, kdy dojde k sebe-

odevzdání, je samo „Neoddělené uctívání“, neboli konečné 
osvobození (sajúdžjamukti). Ten, kdo je takto osvobozen, 
se nazývá „Bódhale-buva“. „Bódha“ zde značí osvobození. 
Vše, co v iluzi získáte, je jako špatná úroda. Z úrody ma-
lých rostlin sklidíte malá zrna. Pocit „Já jsem Brahman“ 
přináší žeň obrovských zrn o velikosti Brahman. Sklizené 
zrno je nyní svobodou osvobození. 
Lev vyrobený z hlíny ví, že není nic než hlínou. Podob-

ně všude je pouze Brahman. Pokud tu není žádná indivi-
dualita, žádný džíva, pak tu není žádná iluze, mája. Stej-
ně jako si řeka neponechá svou totožnost, jakmile vteče do 
moře, stejně tak, když se uctívatel sloučí s Bohem, nezů-
stane oddělen. Jakmile se uctívatel stane Bohem, přesta-
ne nadále existovat jako oddělený oddaný. 
Ten, kdo si uvědomuje sloučení oddaného a Boha, rea-

lizuje Brahman. Poznejte, že jste Brahman, a budete žít 
opravdu krásný život jako Všemocné Nejvyšší Já, Param-
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átman. Jestliže upadnete do spárů iluze, dosáhnete jen 
bolesti a utrpení a budete úspěšní jen ve zlosti a připouta-
nosti, tudíž žádný klid mít nebudete. Proto musíte žít jako 
Brahman.

Večer, 2. 12. 1934

ba

31. Šest ctností neboli kvalit
spěch, hojnost, působivost, bezžádostivost, laska-
vost a moudrost – to je šest ctností neboli dobrých 
kvalit. Slovo „jašas“ značí úspěch neboli vítěz-

ství. Koho bychom měli označit za úspěšného? Toho, kdo 
zvítězil nad iluzí, bychom měli nazvat úspěšnou bytostí. 
Je obtížné přemoci iluzi. Nazvat ji iluze, a přesto ji využít  
k tomu, aby sloužila, je celkem obtížné. Ten, kdo si ji pod-
robí, je vítěz. Pouze pak může být označen za úspěšné-
ho. Potom tu je bezžádostivost, která jednoduše značí po 
ničem netoužit. Nicméně laskavost je důležitějším rysem. 
Je možné být bezžádostivý, ale je obtížné být laskavý. To 
znamená, že se musíme podělit o to, co máme. Nejste 
ochotni se pustit toho, čeho jste se zmocnili a co vlastníte. 
Jak můžete být svolní vzdát se toho, co vlastníte, když na 
druhé straně podvádíte druhé. Někomu dáte dvě koruny,  
a přitom byste měli dát čtyři. 
Člověk si nehlídal své obilné pole. Někdo se ho zeptal: 

„Proč si nehlídáš pole se svou úrodou?“ Odvětil: „Nechal 
jsem ho bez střežení, volné, aby ho mohli využít i ostatní. 
Nechť si lidé úrodu posbírají a odnesou.“ Ale zkušenost 
je zcela opačná. Zloději řeknou: „Ne, z tohoto pole krást 
nebudeme. Okrademe ty, kdo si chrání své majetky velmi 
horlivě.“ Znakem Nejvyššího Já, Paramátman, je laska-
vost (dobročinnost). Paramátman je Jeden jediný ve všem 
a ve všech. Nepřítel je Paramátman, děti jsou Paramátman  
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a žena je Paramátman. Neměli byste k nikomu chovat  
závist či nepřátelství. Nikdy byste neměli hledat chyby 
druhých. Ten, kdo je takto laskavý a chová se tímto způ-
sobem, je Paramátman. Je Milující Pán (Bhagaván).
Pán Krišna říká: „Toto jsem Já a nikdo jiný! Přesto,  

i když jsem Paramátman, lidé si myslí, že jsem individualita  
(džíva), a napadají mě. Tak jim uděluji strádání. Zatímco se 
těší z takzvaného štěstí, dostávám je do velmi strastiplné 
situace. Proč? Protože si myslí, že jsem individualita (jiný-
mi slovy věří a myslí si sami o sobě, že jsou individuality). 
Toleruji to, protože je mojí přirozeností odpouštět. Přesto 
mě sesadí z královského trůnu a zahodí do ohně! Sami se 
tak dostávají do strastiplných zkušeností, podobných pod-
stoupení testů ohněm na všech částech těla nebo vdecho-
vání kouře při visení nohama vzhůru (toto jsou asketická 
cvičení, která lidé podstupují za účelem získání duchovních 
zážitků). I když jsem velice prostý a opravdu Jedním jedi-
ným, Absolutnem v Sobě samém, lidé si představují podiv-
né věci a pokouší se mi učinit bolest všemi možnými způ-
soby. To je důvod, proč neposkytnu Osvobození ani těm, 
kdo podstupují tvrdé asketické duchovní praxe. Naopak 
je posílám do mnoha dalších zrodů kvůli jejich neústupné 
mysli. Proto by oddanost měla být zbavena jakékoliv tou-
hy po smyslovém potěšení, prosta všech přání či zájmů,  
a zcela bez představivosti.“
Pohlédněte na divný postoj individuality (džíva). Třebaže 

je Nejvyšší Já, Paramátman, považuje se za individuali-
tu. To je velký hřích, kterého se dopouští, čímž promrhá 
celý svůj život. Povím vám příběh o skupině rybářů. Jed-
noho dne se vraceli domů pozdě v noci. Brzo se setmělo  
a oni již nemohli pokračovat v cestě. V blízkosti uviděli dům 
jednoho bohatého muže, který byl čistě vegetarián. Zašli  
k němu domů požádat ho o přístřeší. Vřele je uvítal,  
s úctou je přijal a poskytl jim vyhovující podmínky pro pře-
spání v chodbě domu. Protože měl tento boháč velkou kvě-
tinovou zahradu, měl na chodbě v koších uskladněny von-
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né květy, a vůně z nich se nesla všude po chodbě. Té noci 
byl také příjemný chladivý vzduch. I přesto nemohli rybáři 
kvůli silné pronikavé vůni květin pořádně usnout. Protože 
nemohli snést vůni květů, vzali si kusy látky, kterou pou-
žívali na přikrytí svých ryb, a ovázali si jí ruce, takže jejich 
nos poté mohl cítit pouze zápach ryb. To jediné zabralo  
a oni se konečně mohli vyspat. Stručně řečeno, mysl in-
dividuality je podobně závislá na smyslových objektech. 
Ráda žije po celou dobu stejným hloupým způsobem.
Je velice obtížné skoncovat s návyky mysli a pozvednout 

ji na vyšší úroveň. Proč se člověk stane tělem? Je to kvů-
li falešným egoistickým sklonům. Být tělem znamená být 
ztotožněn s určitou formou, být jí omezen a ovlivněn, jako 
hliněný hrnek. Znamená to být ztotožněn s omezeným in-
telektem, omezeným požitkem a omezeným vědomím. Ne-
přejeme si být bezforemní, nemít žádné dojmy, nebo být 
neomezení a všude se rozprostírat. 
Domníváme se, že to je smrt, jestliže se staneme bez-

foremnými. Proto je tu záliba k určité formě, tělesnému 
vědomí, a kvůli tomu se touha po objektech zvyšuje. Jste 
Brahman, tudíž nemějte touhy po objektivních věcech. 
Bezžádostivost značí nechat jít to, co tak jako tak zmizí. 
Laskavost značí říkat, že nic není moje. Když nejsem tělo, 
jak mi může cokoliv náležet? Já jsem Nejvyšší Já, Para-
mátman, tedy zcela za tělesnou formou.

Ráno, 3. 12. 1934

ba
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32. Bůh je ve formě oddaného
dyž vidíme Boha v Jeho oddaném, pouze potom 
získáme božství neboli požehnání od Boha. Myslí-
te-li si, že jste Bůh, Já (Átman), stanete se Bohem. 

Pokud se nazvete individualitou (džíva), stanete se indi-
vidualitou, ale pokud řeknete, že jste Bůh (Šiva), stanete 
se Bohem a skutečně Jím jste. Chudostí individuality je 
zprvu potěšení a trápení, za druhé hlad a za třetí žízeň. 
Kvůli ztotožnění se s tělem si musíte projít celým tímto 
utrpením. Dají-li rodiče život dítěti a vy jste jejich dítě, pak 
je vaším osudem světský život. Avšak jestliže se stanete 
„Dítětem (synem) Gurua“, tedy Guru-putra, musíte vyko-
nat poslední obřad svých rodičů (vyhladit v nich domnění, 
že jste jejich dítě), a tím se osvobodíte od tohoto závazku. 
Potom je Guru vaší matkou a otcem a vy se musíte řídit 
příkazy svého Gurua.
Pokud nezískáte po odevzdání se Guruovi Jeho stav, pak 

bohužel nedošlo k žádné změně (od vaší totožnosti coby 
dítěte svých fyzických rodičů), od doby, kdy jste se stal 
„synem Mistra“ (Guru-putra). Jestliže je dítě osvojeno ji-
nou rodinou, musí utnout vztahy se svými dřívějšími rodi-
či. Pokud tak neučiní, není jejich opravdové dítě. 
Pokud se někdo stane „Synem Mistra“ jen tak po-

vrchně pro označení, přitom ovšem zůstane nadále čle-
nem své rodiny a rodného místa, jeho sounáležitost  
ke Guruovi a jeho postavení jako Syna Mistra je pak ne-
smyslné. Jak lze tímto způsobem obdržet božskou moud-
rost a získat svobodu? Ne, to není možné. Ten, kdo se 
stane „Synem Mistra“, se podle toho musí také cho-
vat. Pokud se dítě začne vyprošťovat z moře světského  
života, jeho rodiče se budou snažit ho vtáhnout nazpět  
a vrhnou ho pak do žaláře rodinného života. To je  
způsob, jakým rodiče učí své děti. Rodiče nikdy své dítě 
nepropustí a nepomůžou mu získat Osvobození. Pouze 
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budou usilovat o rozvinutí jeho připoutanosti k nim. Spo-
jit dítě s oceánem světskosti je úlohou rodičů, zatímco 
úkolem Gurua je osvobodit ho od světského života a obda-
rovat ho věčností a blažeností svobody. Brahman je oprav-
du vaší blažeností, vaším bohatstvím a vaším královstvím.
Nechť je zde ustavičné „Uvědomění Brahman“. Vědomí 

by nemělo být nikdy svázáno tělem. Když jste prostřed-
nictvím „realizace Brahman“ svým pravým Já, naprostým 
štěstím, budete mít averzi k penězům tohoto světa. Kamal, 
syn světce Kabíra, uviděl diamant, ale napadlo ho, že to 
musí být pouze ztvrdlé hovno. 
Pro toho, kdo se úspěšně dostal za mysl, jsou všechny 

požitky, které si za peníze lze koupit, falešné. Jsou nicot-
né. Sláva Guru-putry je tak velká, že tři velcí Bohové – 
Brahma, Višnu a Šiva, mu ji závidí. Ti, kdo realizují stav 
za myslí, netouží po světském životě. Vztyčí své vlajky ve 
městě Brahman a dávají svými radostnými výkřiky vědět  
o vítězství. Tento stav je dosažen pouze opravdovým žá-
kem Mistra, Guru-putrou, kterým se stanete pouze, když 
odhodíte omezení těla. Guru-putrou se stanete jen tehdy, 
když je tělesné vědomí pryč. Tělo pro vás potom nemá žád-
nou cenu. 
Toto tělo je pro potěšení spousty smyslových objektů. 

Opustíte-li ztotožnění se s tělem, stanete se Brahman. 
Získáte nepřetržitý, věčný, ryzí, inteligentní, bezpočáteční 
stav, původ všech věcí, což je vše-prostupující Brahman. 
Stanete se absolutní Brahman. Měli byste být Bohem,  
a poté Boha všude vidět. Být „oddaným Boha“ značí do-
stat se za všechny objekty. A povinností Guru-putry je sebe 
uschopnit natolik, aby tento stav získal.

Večer, 3. 12. 1934

ba
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33. Znaky bezžádostivosti
lovo vairágja značí bezžádostivost neboli „odřeknu-
tí“. Tato kvalita mysli přichází tomu, kdo pochopí, 
že svět je iluzorní. Jakmile je vaše pozornost odve-

dena od bohatství (Lakšmí) k Bohu (Nárájana), stává se 
mysl bezžádostivá. Měli byste toužit po klidu svého vnitř-
ního esenciálního bytí. Znaky bezžádostivosti jsou: vnímat 
štěstí, které přirozeně setrvává uvnitř vás; vnímat spočí-
vání v tomto štěstí; záliba a naléhavé nutkání stále více 
si být tohoto štěstí vědom; a nemít zájem o nic jiného než  
o toto vnitřní štěstí. S touto bezžádostivostí přichází kva-
lita laskavosti. S touto dobročinností (laskavostí) přichází 
moudrost. V hinduistické mytologii byl velký světec jmé-
nem Agasti. Agasti značí toho, kdo se nepotuluje. „Gasti“ 
je ten, kdo se potuluje, což je individualita neboli džíva. 
Dostat se za zrození a smrt znamená stát se Agasti.
V jednom příběhu se vypráví, že v klášteře velkého světce 

bylo stříbrné nádobí a mnoho dalších předmětů ze zlata 
a stříbra, které se využívaly k uctívání Boha. Představený 
kláštera (světec) pověděl svým žákům: „Ten, kdo sem něco 
přinese a věnuje to klášteru, nechť to věnuje. Ten, kdo si 
něco odnese, nechť si to odnese. Nikomu v ničem nebraň-
te.“ Jednoho dne přišli zloději a ukradli některé věci a utí-
kali pryč z kláštera. Jenže u brány kláštera stáli dva muži 
s luky a šípy. Zloději se pokoušeli utéci všemi možnými 
východy, které vedly pryč z kláštera, ale u každého stá-
li stejní dva muži. Nakonec zloději odhodili všechny věci  
a padli světci k nohám. V tu chvíli bylo světci líto, že si 
odtud zloději nemohli nic odnést. To je laskavost (dobro-
činnost). To znamená, že můžete mít hodnotné věci, ale  
nemáte touhu je nijak chránit. 
Pokud si vložíte velký obnos peněz do banky na své jmé-

no a řeknete, že se těch peněz vzdáváte (ovšem neztrácí-
te je, neboť jsou uloženy na vašem účtu v bance), pak se 
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nejedná o skutečnou oběť. A jestliže jste prostě jen opatr-
ní, aby vaše chování ve společnosti bylo počestné, tak to 
také není ona laskavost (dobročinnost). Znaky, které jsou 
výše zmíněny, označují stav Brahman. Individualita není 
ve skutečnosti nic jiného než Brahman. Dokud nezmizí 
přesvědčení „já jsem tělo“, nepřijde moudrost. Dokud je  
v srdci aspiranta pociťována touha hromadit stále víc  
a víc peněz, musí být jasně patrné, že totožnost s tělem, 
pocit „já jsem tělo“, dosud nezmizel.
Pokud zde nejsou rozlišování (vivéka) a bezžádostivost 

(vairágja), není tu ani Sebe-poznání. Co pak budete potře-
bovat či požadovat, jsou-li tu tyto kvality? Nezbude vám 
poté ani místo pro Boha. Bůh říká, že někdo takový je pak 
nepřemožitelný. Říká: „On nic nechce. Co mám dělat? Je 
bez strachu. On je ten, kdo se zřekl všeho. Nemá z niče-
ho či nikoho strach.“ Ten, kdo něco chce, by měl uctívat 
Bohy či mrtvé předky. Když máte stále nějakou touhu, 
máte strach. Ten, kdo nic nepotřebuje, je skutečně tím, 
kdo se všeho zřekl. Nikdo mu nedokáže v ničem zabrá-
nit. Není totiž ničím omezen. S ničím si nedělá starosti. 
Ten, kdo chce vše, se o všechno strachuje. Takový člověk 
je žebrák, jenž má velký strach. Je tu mnoho těch, kdo se 
snaží něčím zlákat tuto bytost, která říká, že nic nechce. 
Od nikoho nic nechtějte. 
Jako příklad tu je příběh o brahmínovi, který zjistil, že 

mu nikdo nechce dát svou dceru za ženu, tak se rozho-
dl, že se vůbec neožení. Avšak posléze poznal, že poté, 
co ztratil zájem se oženit, lidé mezi sebou začali sou-
peřit v nabídkách k sňatku. Nakonec jeden muž uspěl  
a dal brahmínovi svou dceru, a navíc mu věnoval mno-
ho vzácných věcí. Tento příběh naznačuje, že pokud jste 
lační, budete bídní, a ten, kdo není nenasytný, získá mír  
a štěstí. I smrt se bojí toho, kdo nemá žádnou touhu. On 
je skutečně Bůh. Ani Bohové nejsou tak šťastní jako On.
Mnoho světců zjišťuje, že mít mnoho žáků je velkou  

zátěží. Světec Ramdas říká: „Šťastný je ten jogín, jenž 
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je naplněn bezžádostivostí.“ Pokládejte toho, kdo nemá  
žádné žádosti, za velice šťastnou bytost. Někdy říkáte: 
„Když to nemůžu dostat, pustím to z hlavy.“ Jenže tím 
znepokojení v mysli neubylo. K čemu je pak tento typ bez-
žádostivosti? Váš postoj by měl být takový, že se od touhy 
zcela osvobodíte. Zřeknutí by mělo být přirozené. Šťastný je 
ten, jehož trápení skončilo. Ten získá poznání. Pokud však 
máte pouze verbální poznání, nemůžete získat štěstí, které  
s sebou přináší opravdové Poznání. Ten, jehož přirozenost 
je osvobozena od chtivosti, se stane znuděný i pohledem 
na diamanty, rubíny a hromadu peněz. Tuto bytost ne-
lze nalákat na peníze, dům či majetek. Nenasytný člověk 
bude nucen pustit se svého vlastnictví, jinou volbu mít 
nebude.
Světec prohlásí všechny činnosti za neplatné tím, že 

se jich od začátku zřekne. Ví, že zřeknutí nesmí být po-
necháno na poslední den, neboť se může vkrást nějaká 
připoutanost, jež ho může přistihnout neuvědomělého,  
a být tak příčinou znovuzrození. Ten, kdo se stal zcela 
nepřipoutaný, není nucen dělat ve spěchu něco na po-
slední chvíli. Světci vždy žijí ve svobodě. Je tu rčení, že 
světice Muktabai odevzdala všech pět druhů životní síly 
(panča-prány neboli pět prán) do zapálené lampy Aráti. To 
znamená, že byste neměli pokládat věci, které vám nená-
leží, za své. Dávejte si největší pozor, jako kdybyste byli  
v podmínce a byl na vás vypsán zatykač. Buďte si vědomi 
toho, že všechny věci ve světě jsou ve vlastnictví něko-
ho jiného. Ten, kdo žije ve svém domě, ale je bezžádosti-
vý, je skutečný obyvatel lesa. To je opravdový mnich. On  
získá moudrost Boha. Hlavním klíčem duchovního života 
je stav naprosté bezžádostivosti. Je tu rčení: „Ve srovnání 
s bezžádostivostí tu žádného jiného štěstí není.“

Ráno, 4. 12. 1934

ba
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34. Dívejte se na Boha  
očima oddaného

ám oddaný je Bohem. Nikdy si nemyslete, že se Bůh 
nějak od svého oddaného liší. Domnívat se, že někdo 
přijde a nějak z vás udělá Boha, je mylné. Vše, co 

jste vykonali, je prostě jen to, co mělo být uděláno, tako-
vá je pravda. Nepředpokládejte, že se na základě nějakého 
úsilí, jakýmsi způsobem stanete Bohem. Iluze se vás bude 
snažit ve vašem rozhodování všelijak zneklidnit. 
Nikdy se však nedomnívejte, že vám iluze udělí postave-

ní Boha. Individualita se objevila kvůli vaší svobodné vůli 
a Bohem jste schopni se stát zase díky vlastní svobod-
né vůli. Vaše rozhodnutí musí být konečné a vy můžete 
být úspěšní, jestliže si to opravdu přejete. Pokud vy sami  
neprohlásíte, že jste Bůh, jak to druzí budou moci říkat 
místo vás?
Jakmile pocítíte, že vystupováním jako lidská bytost pá-

cháte velký hřích a zmatek, potom jste jako Bůh. Když 
se budete takto cítit, měli byste pochopit, že jste se za-
čali stávat Bohem a toto Božství se (ve vás) právě rozvíjí. 
Ve skutečnosti však Bohem již jste. Stejně jako muž ne-
rad nosí sárí (šaty, které nosí indické ženy), podobně když 
se někdo stane Bohem, nesnáší pomyšlení žít světským  
životem. Oddaný musí nabýt přesvědčení, že je v podstatě 
Ryzí, Svobodný a nic než Pravda. 
Za individuální sebe-ztotožnění byste se měli stydět. Mu-

síte vyvinout postoj: „Já nejsem tělo, Já jsem Brahman.  
K čemu mi jsou objekty smyslů?“ Všímejte si všech myšle-
nek, které vám přes den přicházejí na mysl. Měli byste je 
každý den pečlivě prošetřit. 
Vysledujte, jak se změnilo vnímání vlastní přirozenosti 

poté, kdy jste se dostali do kontaktu se světcem. Všechny 
změny chování byste měli zaregistrovat a rozpoznat rozdíl 
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mezi dřívějším způsobem chování a tím nynějším; poznej-
te, jak se vaše vědomí mění během dne, kdy pracujete.
Co měla mysl ráda předtím, než došlo k setkání se svět-

cem? Jakou formu uspokojení vám dříve mysl poskyto-
vala? Co má nyní v oblibě? Co je smyslem vašeho života? 
Jaká je jeho podstata? Jakou má kvalitu? Jakmile postup-
ně rozvinete hlubší pochopení své Pravé Přirozenosti, pak 
se změní možnosti obstarání jídla, ochrany, kvalitativního 
vývoje a shánění prostředků, napomáhajících realizovat 
skutečnou přirozenost, a vaše činnosti budou toho rázu, 
že se stanou nápomocné v naplnění všech těchto potřeb.
Všechny bytosti jednají podle své přirozenosti a druhu. 

Poznání vlastní přirozenosti a druhu způsobí, že některé 
věci hromadíme a jiné necháváme být. Lidská mysl, in-
telekt, vědomí, ego s pocitem svých práv – to vše funguje 
podle naší přirozenosti, našeho druhu, pozice a okolností. 
Poznat Skutečnost znamená prozkoumat a být si jist svou 
pravou přirozeností. Když ji s jistotou a neochvějností 
znáte, nazývá se to „neměnné“ Sebe-poznání. Rozhodnout 
se, jaké jsou naše potřeby a co naopak nepotřebujeme, lze 
jen tehdy, když jednoznačně známe podstatu a charakte-
ristický rys vlastního života.
Denně kontrolujte, jaký druh myšlenek vytváříte. Týka-

jí se duchovního života, nebo se jedná o myšlenky spojené 
s životem světským? Ten, kdo toto bude denně přezkou-
mávat, získá vnitřní bohatství. Pro toho, jehož pozornost 
je obrácena ke Skutečnosti, se bezžádostivost stane prv-
ním vítězstvím v jeho životě. Potom mu přestane záležet 
na tom, co mu kdo dá či vezme, protože již nic nepotřebu-
je. Štědrost značí, že tu není ani touha uchovávat něco, 
co vlastníte. Potom tu je Poznání. Posléze, jakmile se vám 
podaří zvítězit nad iluzí, dostaví se úspěch. Přestanete se 
trápit tím, co se v minulosti přihodilo.
Čtrnáct smyslů – to jsou posly Boha smrti (Jámy). Úlo-

hou smyslů je neustále zvyšovat svou aktivitu a přivolat 
tím problémy s následnými tresty. Vyhnout se tomu je  
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velmi těžké. Nejprve ze všeho byste měli mít naléhavou po-
třebu se od toho osvobodit. Takovémuto aspirantovi pak  
setkání s Guruem opravdu přinese prospěch. Jen tomu, 
kdo je připravený, Guru ukáže cestu. Z učení má užitek 
pouze ten, kdo po tom touží. Po setkání s Guruem je nutné, 
aby se žák stal ukázněný a začal důkladně studovat učení  
Gurua. Jen pak se pro vás stane stezka snadná.
Zesnulí předci zasypou květy toho, kdo na oslavu své-

ho úspěchu v duchovním životě tluče na bubny vítězství. 
Pouze ten, kdo přetrvává ve stavu „Univerzálního Vědomí 
Brahman“, se stává úspěšný. Jen on dosáhne svého cíle. 
Pouze jeho loď dosáhla druhého břehu. 
Jedině on je Vítěz! Potom tu je Osvobození. On prodlévá 

v srdci každého, je všude, je všeprostupující. Jedině pak 
tu je život ve Svobodě, bez jakéhokoliv náznaku úzkos-
ti, bez sebemenší žádosti; je to život, jenž je prostý všech 
činností. Jen On je Bůh. Jestliže se On stane Bohem, pak 
všichni chválí Jeho, a chtějí mít Jeho Daršan (zahlédnutí). 
Pokud On získá osvobození ještě zaživa, lidé to pokládají 
za „Slávu Boží“.
Každý den přezkoumejte své chování a sami budete vědět, 

jaké klady jste si osvojili. Pokud se ztotožňujete s Bohem, 
získáte též Jeho laskavost. Pokud dojdete k uvědomění, že 
„Jste Brahman“, budete Brahman. Potom si nebudete přát 
nic dalšího. Je-li v domě rozsvícena lampa, světlo z ní sví-
tí oknem ven, a podobně, jestliže září Brahman uvnitř by-
tosti, pak jsou znaky Brahman patrné navenek. Považuj-
te „bezžádostivost“ za velký užitek, který tak získáte. Jaký 
smysl pro vás má určitý způsob chování jiného aspiran-
ta? Co ztratíte, jestliže je sveden na scestí? Sami se musí-
me osvobodit od konceptu „já“. Jinak se to stane překáž-
kou, zdrojem trápení. Proto byste se neměli o nikoho stra-
chovat. Jen pak budete svobodní a vaše proslulost bude 
bezmezná. Velcí světci, jako byl Ráma, Krišna, Vasištha  
a Tukaram, jsou nyní velmi proslulí. Čím starší je jejich 
věhlas, tím větší je sláva! Jejich proslulost a mimořádný 

vsejeiluze_knihovnicka.indd   74 24.6.2014   8:57:16



75

věhlas stále roste. Toho, kdo uniknul ze spárů této Iluze, 
lze vskutku pokládat za odvážnou  bytost. Aniž by se zají-
mala o slávu, stává se slavnou, a lidé na ní pějí chválu.

Večer, 4. 12. 1934

ba

35. Neodbytné přání se nazývá žádost
dyž je zde dnem i nocí žádost v mysli, nazývá se 
to „touha“ neboli „kama“. Pokud mysl neustále 
běhá od jednoho objektu k dalšímu, říká se tomu 

touha. Ten, kdo nemá žádnou touhu, je mlčící. Mekka  
a Madeena (posvátná poutní místa) jsou daleko odtud, ale 
věřící by je měl během svého života navštívit. Ten, kdo 
se snaží vyhovět žádosti, je individualita. Ten, kdo nemá 
žádnou touhu, je Bůh (Šiva). Poznání je oheň, jenž ničí 
všechny činy (karma). Touha, zlost, chtivost, svádění, ego 
a trápení jsou v povaze individuality. Když něco dostane-
me, cítíme zvětšenou touhu, a jestliže to nedostaneme, cí-
tíme zármutek. Tyto kvality jsou navzájem promíchány. 
Proto znakem zbožnosti je bezžádostivost. Mít touhu je 
znak individuality.
Všechny světské radosti se týkají individuality. Vašeho 

pravého Já nejsou. Ten, kdo ví, že je za atributy (gunami), 
stává se osvobozen od požitků ze smyslového vnímání ob-
jektů. Požitek z objektů způsobuje omezení Já. Myšlení na 
objekty je radžas guna, zatímco rozjímání o Já je sattva 
guna. Když si uvědomíte, že Brahman je jediná pravá ra-
dost či potěšení v životě, stanete se Brahman. Potom cítíte 
odpor k požitkům, vycházejícím z objektů.
V předešlých přednáškách jsem vám říkal o osmi du-

chovních silách (siddhis). Ti, kdo provádějí oddanost dle 
mých instrukcí, získají všechny tyto síly zcela přirozeně. 
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Jsem Vše-prostupující. Jsem prostor za nebem. Jsem na-
slouchání, které probíhá ve všech. Jsem mysl, která je  
myslí všech. Dokážete-li to, říká se tomu jasný sluch. Jsem 
okem, které je očima všech. Když si toto uvědomíte, získá-
váte jasnozřivost. Ten, kdo ví, že je vnitřní touhou (hnací 
silou) všech myslí, mysl samotná je jeho, a když o tom 
nemá žádné pochybnosti, získává sílu kontroly nad mys-
lí. Realizace „Já jsem Brahman“ je sám následek mysli. 
Myslet si, že to je tělo, které jedná, je ego. Koncepty typu: 
„Já jsem tělo“, „Jednám jako tělo“, je ego. Uvědomit si: „Já 
jsem bez těla“, je stav Brahman.
Ten, kdo ví, že je podstatou a ničitelem všech forem, 

opravdu přebývá ve všech formách, a získává Boží sílu. 
Ten, kdo je ode Mne oddělen a myslí si, že já jsem Bůh, 
je můj oddaný, ale ti, kdo vědí, že jsou se Mnou sjedno-
ceni, jako Ráma a Krišna, stávají se Bohy. Vasišta a další 
světci se pokládali za oddané a zůstali oddanými. Ráma, 
Krišna a další se vnímali jako Bůh a byli Bohem díky své-
mu pevnému přesvědčení. Získali stav Nejvyššího Já, Pa-
ramátman. Ti, kdo se dověděli o Brahman, by také měli 
pokračovat jako Brahman. Měli by cítit jednotu se všemi 
atomy a pod-atomy světa, jež jsou směsicí pěti elementů, 
bez odkazu na nějakou konkrétní entitu. Realizovaná by-
tost by neměla být oddělená od svého bytí. Chtít vědět, co 
se nachází v mysli jiného člověka, a mít tuto schopnost, 
je horší než umírání. Když jste ve všech bytostech, kde 
je pak potřeba znát myšlenky v mysli druhých? Když tu 
není žádný „druhý“, a je zde pouze jednotné nerozdělené 
Já a všude je rozšířené Brahman, co „dalšího“ tu je třeba 
vědět?
Je ve vás vymyšlená „osoba“ a vy (Já) jste tu také. Nestaň-

te se touto vymyšlenou osobou, promítanou vaší předsta-
vivostí. Není to tak, že „já“ bych měl být Brahman, ale ani 
že „já“ by mělo být mrtvé. Opravdu, „já“ je samo o sobě 
iluzorní vymyšlenou entitou. Toto pomyslné „já“ je podsta-
tou hříchu. Požaduje víc a víc smyslových potěšení, které 
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pouze podněcují stále víc tužeb po smyslových požitcích. 
Toto domnělé „já“ je velice chtivé. Vzdejte se tohoto „já“. 
Žádnou zbraní ho není možné zničit, ale zemře, jakmile jej 
velmi pronikavě prohlédnete. Toto pochopení se nedostaví 
tak snadno. Vaší úlohou je proměnit v Brahman to, co již 
Brahman je. Nemůžete přeměnit něco, co neexistuje, tedy 
vymyšlené „já“, v Brahman. To je nepatrný rozdíl. K tomu 
nejsou zapotřebí duchovní síly. Kdo bude po kom pátrat 
a kde, když je Brahman vše-prostupující bez jakéhokoliv 
rozdílu, a je všude rozšířený bez jakýchkoliv oddělených 
částí? Kdo je tím, kdo by měl koho znát? Kde je možné 
nalézt pocit „něčeho dalšího“? Jak tu může být něco, co se 
označí jako „druhé“, co by bylo oddělené od Něho (Jedno-
ho jediného), a jak to druhé může někoho poznat? 
Všude tu je pouze Brahman, bez jakéhokoliv hnutí. 

Kdo potom může být poznán jako někdo „další“, druhý? 
Měli byste znát tento jemný rozdíl. Zde již není žádné 
další vědění a ne-vědění. Toto Jediné (Brahman) je vše-
prostupující. Není potřeba nic dalšího znát, či neznat. 
Pán Krišna říká: „Upřenou pozorností na Mne získáte sílu, 
jakou mám Já. Nabudete schopnost vzít na sebe kterou-
koliv formu (kamarúpa siddhi), koncentrováním se na ja-
koukoliv formu. Když jogín na sebe vezme formu váju čili 
prány, vitálního dechu, a přemístí se kamkoliv, do jaké-
hokoliv těla, říká se, že provedl „přeměnu vědomí vstou-
pením do jiného těla (parakajapraveš)“. Nicméně ten, kdo 
má velmi silnou víru v mou Bezforemnost, mou skuteč-
nou Přirozenost, vidí Mne všude. Pokud si uvědomí, že je  
v každém, do jakého těla se pak bude přemisťovat? Čí mysl 
bude chtít přečíst, když je potvrzeno, že tu nic dalšího než 
jeho Já není.“

Ráno, 5. 12. 1934

ba
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36. Ten, kdo žije jako tělo,  
musí trpět tělesnou bolestí

ddaný je skutečně Bůh. Když říkáte, že se „stal“ Bo-
hem, co tím myslíte? Koncept „vašeho já“ je iluzí.  
Ve světě je pouze „Jedno jediné Já“. Bez ohle-

du na to, zda řeknete had či škorpión, stejně je vše jen 
Brahman. Zdání světa se skládá z pěti elementů a jed-
noho Já, a toto vše je pouze Bůh. To nám dává věč-
nou blaženost bez rozdílnosti, nedvojnosti a bezstarost-
nosti. Všechny tyto ctnosti přicházejí najednou. Ilu-
ze převzala naše vlastnictví (uvědomění si své pravé to-
tožnosti). Proto jsme se stali nešťastnými. Znaky „reali-
zace Brahman“ jsou tyto: pocit klidu, nepřítomnost úz-
kosti a strachu, naprostá spokojenost a nezvyklý pocit 
blaha. To, co je zakoušeno jako radost nebo blaženost 
uvnitř, se stane zřejmé v orgánech, na pokožce, na tváři.  
Vědomí je naplněno klidem a spokojeností – a tento klid  
a spokojenost se budou projevovat navenek. Jinými slovy 
je to jako u lampy, která je rozsvícena uvnitř místnosti  
a její světlo proniká okny ven. Věčná blaženost a krása 
značí nepřítomnost úzkosti v mentálním poli.
Prožíváme-li sebe jako fyzické tělo, bolesti a utrpení těla 

jsou naším osudem. Ten, kdo se drží totožnosti s fyzic-
kým tělem, má nedostatek psychické pohody a rovněž 
prožívá problémy spojené s pýchou, egem a úzkostí. Ten, 
kdo žije v transcendenci tělesného vědomí, získá Nejvyšší 
Skutečnost, Parabrahman. Osvojit si pozici individuality  
i poté, kdy víte, že jste Brahman, je, jako kdybyste byl král  
a vykonával přitom nějaké pomocné služby jako sluha. 
Stát se dospívajícím juniorem, když ve skutečnosti jste již 
seniorem, se podobá spáchání sebevraždy. To je pád. Iluze 
ukazuje svou sílu, a i když víte, že hra máji je pouze iluze, 
myslíte si o ní, že je skutečná. Je to proto, že jste navyklí 
přemýšlet tímto způsobem. Musíte se vzdát tohoto zvyku. 
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Jinak zůstanete jako otrok iluze. Jak můžete být volní, 
když se držíte tohoto typu návykového myšlení?
Zůstaňte stále s „realizací Brahman“. Jen tak budete  

zajedno s Brahman. Jinak se opět stanete individualitou. 
Je-li věčná blaženost a krása Brahman opravdu taková, 
že dává pravé štěstí, a je-li vskutku jen a jen prospěšná, 
tak proč se opět zaplétáte do iluze? Proč upadáte do věze-
ní svých tužeb? Chcete žít ve vězení? Můžete říci, že jste  
v tomto spoutaném stavu spokojeni a že chcete zů-
stat ve vězení? Všechny ctnosti, jako je bezžádostivost, 
nepřipoutanost, život bez strachu atd., se ve vás naráz  
a automaticky projeví, když se vzdáte dojmu, že jste tělo.  
Pohlédněte, jak velké bezpráví děláte svému Já. Velmi ne-
oblomně se stáváte individualitou, a jste přitom Brahman.  
Říkat svému Já tělo je skutečně podstatou toho, co se 
nazývá hřích. Vzdejte se tohoto návyku a budete prosti 
hříchu.

Večer, 5. 12. 1934

ba

37. Soustřeďte se na mou pravou 
přirozenost

y jste Já, jež sídlí ve všech tělech. My jsme Já 
ve všech tělech, Skutečnost ve všech tělech. 
Jste ve všech tělech, aniž byste do nich vstu-

povali. Já je pocit „Sebe“, jenž přebývá ve všech tělech,  
a tento pocit „Sebe“ čili Já je věčně volný. Ten, kdo me-
dituje na „Já“ tímto způsobem, chápe, že já jsem všu-
depřítomný Bůh. I velcí Bohové, jakými jsou Brahma,  
Višnu a Šiva se řídí příkazy toho, kdo správně chápe sebe 
ve smyslu „Já jsem Paramátman“. Živé a neživé věci se 
řídí příkazy toho, kdo rozpozná své Já jako Všemohou-
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cího Boha, Íšwaru. Když si uvědomíte, že jste Božské Já,  
stanete se natolik silní, že všichni uposlechnou vaše pří-
kazy (Adnjasiddha).
Nyní vám něco povím o pěti duchovních silách. Jestli-

že někdo medituje na Já jako na To, co kontroluje tvoře-
ní a ničení vesmíru, jeho mysl se stane čirá. To se nazý-
vá „síla poznání všech tří časů (minulost, přítomnost, bu-
doucnost)“. Ten, kdo splyne s Božským Bytím tímto způ-
sobem, netrpí chladem či horkem. Není rozrušen štěstím 
či utrpením, nebo potěšením či bolestí. Tomu se říká „síla 
existence bez duality“. Nyní vám vysvětlím „sílu seskupe-
ní“. Když si uvědomíte, že všechny věci ve světě jsou vaší 
formou, můžete se vozit na větru, chodit po vodě, přichá-
zet a odcházet, jak se vám zachce, a plameny ohně se vás 
nedotknou. Tomu, kdo je okouzlen a sveden objektivními 
věcmi poté, kdy získá tyto síly (siddhis), se jeho pýcha je-
nom zvětší, upadne do duality a utrpí prohru. Nyní si vy-
slechněte něco o „síle poznání“ (Abhidnjata siddhi). Ten, 
kdo medituje na Boha a ví, že „Já jsem všepozorující Pa-
ramátman“, získá „sílu poznání, která se nachází v mysli 
druhých lidí“. Taková bytost se může dozvědět myšlenky  
a návrhy v mysli každého a dokáže vnutit své myšlenky do 
jeho mysli. Tomu se říká Apara siddhi. Ten, kdo si podrží 
ve své mysli pravou podobu Já, získá sílu, která se nazývá 
Vidžaja siddhi.
Ten, kdo Mne uctívá podle způsobu jógické koncentrace, 

kterou jsem právě nyní popsal, získá všechny tyto síly. 
Ten, kdo mě uctívá na základě těchto daných instrukcí  
a víry (Dharana), získá všechny tyto siddhis. Vysvětlím 
vám to jiným způsobem. Pokud někdo, kdo je bez žádostí, 
si bděle střeží svůj intelekt a podrobí si svou mysl, získá 
všechny tyto síly. To je hlavní princip, který jsem tu sdělil. 
Jestliže potom nechá všech dalších praxí a stezek a uctívá 
pouze Mne (Já), pak těmto duchovním silám nepřikládá 
žádnou hodnotu. Potom je Mi zcela zasvěcen pouze svou 
opravdovou láskou, medituje na Mne a touží jen po Mně. 
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Pak nechce něco dalšího a jen si přeje důvěrně přetrvávat 
v Já. I přesto mu všechny duchovní síly leží u nohou. Avšak 
mí oddaní, jež jsou ryzího srdce, nevyužívají tyto síly. Ten 
oddaný, kdo získal místo u mých chodidel, se stane velice 
pročištěný a silný, a nikdy nesáhne k použití siddhis. Ten, 
kdo Mne uctívá, aniž by v mysli držel nějakou další po-
hnutku, získá Mou přítomnost. Avšak je-li někdo chycen  
v těchto silách, a ty ho ovládají, propadne žádosti, že by 
měl díky nim získat slávu a řádné ohodnocení. Tím však 
opět poklesne do stavu individuality, džívy. Ten, kdo má 
Mne (Já), nepotřebuje siddhis.
Je tu příběh, který docela dobře vykresluje tento prin-

cip. Jednoho dne se jeden člověk vydal na pouť do Kaši 
(poutní místo). Na své cestě se zastavil v domě prostitut-
ky. Poutník byl bohatý, ale všechny peníze, co měl, utratil 
za služby této prostitutky. Takže zchudnul a neopustil její 
dům. Nakonec ho prostitutka sama opustila. Bědoval po 
zbytek svého života nad svým neštěstím. Byl ztracen a ne-
mohl se již ani vydat na poutní místo, zvané Kaši. Duchov-
ní síly jsou něco podobného. Jsou na překážku v dosažení 
Skutečnosti. Uvrhnou vás opět do říše iluze. Nevěnujte jim 
jakoukoliv pozornost či zřetel. Tyto síly vám brání dosáh-
nout Mne (Já). Nenechte se jimi oklamat. Pouze ztratíte to, 
co jste získali. 
Záměrně vám dávám tuto užitečnou radu. Velmi dbejte 

na to, abyste to nezapomněli. Tyto duchovní síly se objeví 
přesně ve chvíli, když dosáhnete a uvědomíte si Já, a sve-
dou vás oddané na scestí. Nejsou nic než dalším rozptýle-
ním v podobě potěšení. Když zakoušíte toto potěšení, cítíte 
se velice dobře. Ten, kdo neustále přijímá požitky, jež mu 
jsou nabízeny, se tím od Já vzdaluje.
Iluze ví velice dobře, kde se aspirant nechá lapit do pasti. 

Pýcha pocházející z mládí, pýcha z dosaženého vzdělání, 
pýcha z bohatství, pýcha z uměleckého nadání – to vše 
jsou zdroje nepříjemnosti, hry iluze, jež mají za cíl odvrátit 
hledajícího od správné stezky a dostat ho do pout zrození  
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a smrti. Buďte ve střehu. Je tu příběh o chudém muži. 
Tvrdě pracoval jako dělník na stavbě a dokázal ušetřit 
jednu pětinu rupie (cca patnáct haléřů). Stal se z něho 
náfuka, který se pyšnil tím, že dokázal uspořit tak ma-
lou částku. Něco se však přihodilo, policie ho uvěznila  
a u soudu dostal pokutu ve výši této jedné pětiny rupie. 
Když si vyslechl rozsudek, byla to pro něho taková rána, 
že ztratil řeč. Jeho pýcha byla rázem pryč ve chvíli, když 
mu byla uspořená částka odebrána. Podobně i vy máte 
nějakou pýchu, že jste něco vydělali či získali. Vzdejte se 
této pýchy. Zřekněte se zvyku naparovat se. Pýcha musí 
být bezpochyby opuštěna. Tento dělník měl uspořených 
jen patnáct haléřů, ale i to se v jeho případě ukázalo jako 
zlo. Právě jsem vám to sdělil, takže na základě toho se do-
zvíte o příčině klamu. Nenechte se silami svést.

Ráno, 6. 12. 1934

ba

38. Vrcholem štěstí je Paramátman
estliže jste zcela pohrouženi ve vrcholné dokonalosti 
Nejvyššího Já, Paramátman, z individuality se stane 
Bůh (Šiva). Musíte se vzdát pýchy na své tělo, a pou-

ze pak se stanete Paramátman. Jestliže jste pyšní na fy-
zické tělo, pak z Boha (Šiva) se stane individualita (džíva). 
Tomu se říká úpadek. Rozdíl je malý, ale má velký význam. 
Měli byste se vzdát touhy po veřejném uznání. Není tu nic, 
čeho nemůžete dosáhnout. Úsilí musí být uskutečněno  
v duchovní praxi a musí to být „správné úsilí“. Pouze pak 
se stanete „Všemohoucím Bohem“ (Nárájana). Jste vlast-
ník světa. Klesnutí značí úpadek dolů. Využijete-li trochy 
pronikavého vhledu a rozlišení, stanete se vlastníkem svě-
ta, budete šťastní, a navíc získáte všechny duchovní síly.
Ten, kdo užívá medicínu s názvem Vitthala (Bůh), musí 
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dodržovat určitá opatření. Jedním opatřením je vzdát se 
kontaktu s objektivním světem. Musíte být v neustálém 
uvědomění pravého Já. Měli byste říkat: „Nejsem tělo, 
jsem všeprostupující Bůh. Všechny věci v objektivním svě-
tě jsou mi k ničemu.“ Vše objektivní by mělo být považo-
váno za odpad a jako zbytečné zahozeno. Měli byste lidem 
říkat: „I když pro vás jsou všechny ty věci skutečné, nechci 
je, ani kdybyste mi je dávali zadarmo.“ Měli byste zachá-
zet se všemi objekty tohoto světa jako s věcmi, sloužícími  
k jednomu použití, a tímto způsobem byste je měli zaha-
zovat. Buďte v očích světa jakoby mrtví. Realizované by-
tosti jsou jako spící k věcem, které světské lidi velmi vzru-
šují a zajímají. Kromě toho světci jsou vzhůru tam, kde 
svět spí. To znamená, že realizované bytosti nemají žád-
nou zálibu ve věcech, které má svět rád. Po tom, čeho se 
džňáninové zříkají, svět prahne a nechce se toho vzdát. 
To je fakt, který je jasně patrný. Ten, kdo spí při tom, co 
se týká světských cílů, v duchovním světě naopak bdí. 
Nicméně na začátku tomu musíte věnovat pozornost  
a snažit se zapomenout na objekty světa.
Nechtějte uznání a pochvaly od lidí, ani neprahněte 

po světských radovánkách, smyslových objektech nebo  
bohatství. Pokračujte pouze v zříkání se všeho. Po svět-
ských věcech touží světští lidé, avšak džňánin žádnou věc 
nechce. On se na ně ani nepodívá. Ten, kdo se opravdu  
všeho zřekl, nechce ani pozdní spánek či včasné ranní  
probuzení. Není tu žádná touha ani po království, ani přá-
ní stát se žebrákem. I tři Bohové (Brahma, Višnu a Šiva) 
se bojí někoho takového, protože on si v iluzi ničeho nežá-
dá. Nic nechce. Pokud by tu mělo být něco, co by mu mělo 
být předáno, pak by to bylo požehnání, aby neměl potřebu 
čehokoliv. Nechť přání žádat něco od iluze zemře. Vzdejte 
se všech tužeb a za to získáte vše. Sádhu, neboli ten, kdo 
se všeho opravdu zřeknul, nepotřebuje smyslové objekt či 
bohatství jako almužnu. Proto se sádhu stává dokonalý. 
Přesuňte tudíž svou pozornost pryč od světa. Na začát-
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ku je postoj, že jste světec a moudrá bytost, na mís-
tě. Vasišta si o sobě myslel, že je světec a mudrc, zatím-
co Ráma a Krišna se pokládali za Boha a jednali jako  
Nejvyšší Já, Paramátman. To je jemný rozdíl mezi světcem  
a Paramátman.
Zpočátku musí být ve vašem odříkání přítomna určitá hr-

dost. Ten, kdo přijme způsob chování, že je světec a že nechce 
nic z tohoto světa, získává označení „Syn Gurua“ neboli Gu-
ru-putra. To je následování učení Gurua. Znalosti a pocity 
z dřívější doby by měly být odseknuty. Koncept, že svět je 
skutečný, je na velmi nízké úrovni a vede vás k poklesu. 
Svého nejvyššího postavení jste zbaveni jen kvůli tomuto 
konceptu. Nezpochybňujte výroky světce. Jestliže nesetr-
váte u Jeho učení, budete muset opakovaně vstupovat do 
cyklu zrození a smrti. Po pravdě řečeno, vy jste stvořitel 
veškerého bohatství, kterého se dožadujete. Vaše posta-
vení je tak vysoké, že i Bohové Hari (Višnu) a Hara (Šiva) 
se budou řídit vašemi příkazy. Stanete se „Tím“, pokud se 
budete držet učení světce. Hledající, kteří mají toto uče-
ní obdržet, by měli postupně a nenápadně každým dnem 
zvyšovat své úsilí. Jestliže od toho utečete (a začnete hle-
dat uznání od druhých), stane se z toho problém, jenž 
bude stěží zvladatelný, podobně jako odklizení zdechliny 
slona. Tuto mršinu není snadné ze silnice odstranit a ces-
ta je pak dlouhou dobu neprůjezdná.
Učitel má rád ty žáky, kteří následují jeho učení a pocho-

pí jej. Jaký význam má prohlášení, že učitel chová jedno-
ho v oblibě a jiného ne? Otázkou toho či onoho se nemys-
lí někdo bohatý či chudý. Učitel má rád toho, kdo je oprav-
du duchovní aspirant. To znamená, že ten, kdo si vysvětlu-
je duchovní život jako nejvyšší formu života, stane se nej-
bližším žákem či skutečným oddaným. Stoupá-li neustále 
vaše uvědomění sebe jako syna Gurua a oddaného a má-
te-li pevné rozhodnutí vážit si duchovního života jako toho 
nejcennějšího a nejvyššího způsobu žití, pak jste tímto du-
chovním aspirantem. V očích Gurua jste pak tím nejbliž-
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ším milovaným žákem. Neplatí, že Guru nemá rád ostat-
ní žáky, kteří jsou s ním, ale nejvíce ocení, když chápete 
Jeho učení. Guru se nestará o finanční prosperitu či chu-
dobu žáka. Miluje silnou touhu v mysli žáka, směřující  
k dosažení Skutečnosti. Žák by měl studovat a získat skry-
tě Skutečnost. Je jedno, nechá-li si narůst dlouhé vlasy či 
nikoliv; na jeho fyzickém zjevu nezáleží. Měl by ustavič-
ně a nenápadně postupovat na duchovní stezce, na zákla-
dě „vlastního“ zakoušení Pravdy. To by měl provádět velmi 
trpělivě a skrytě. Pokud se bude ptát na mínění druhých, 
zjistí, že se budou snažit stáhnout ho zpět do světa.
Studujte důkladně, buďte však velice ostražití. Nenech-

te se chytit do léčky nějakou sektou. Přestanete-li se sna-
žit chytit psa, dojde k tomu, že se pes zklidní. Iluze říká 
Bohům: „Dejte mi nějakou almužnu. Jsem ošklivá! Kdo by 
mě chtěl! Učiňte mi nějaké dobrodiní!“ S tímto strachem 
se iluze objevila v pozemském světě, a co se stalo? I když 
je ošklivá, lidé jsou jí stejně oddáni. Nejsou připraveni ne-
chat ji odejít, a to, ani kdyby do nich kopala. Iluze naby-
la tuto zkušenost, a to ji velmi potěšilo. Stala se úspěšnou 
nad rámec svého očekávání. Strach, který měla dříve, au-
tomaticky zesílil. Hraje tolik rolí, kolik se jí zachce. Všichni 
lidé ve světě jsou jí natolik svedeni, že tancují, jak ona pís-
ká. Nikdo se nevzdá iluze, ani kdyby čelil největší mizérii. 
Lidé ji naopak ještě více zbožňují. I když je její zboží špat-
né, počet zákazníků jí jen roste. Ona se na své straně sna-
ží vyvinout veškerou snahu, aby jí nějaká duše neopusti-
la. Je třeba, abyste dál prováděli svou praxi velmi chytře  
a nenápadně, kdy sebe budete pokládat za Brahman.  
I kdyby u někoho došlo k tomu, že se všeho vzdal, iluze 
se bude stejně snažit udržet si ho, a mít ho pod kontrolou 
ve svém poli. Dělá to tím způsobem, že mu nabízí mnoho 
lákadel, jako třeba moc, sílu, apod. Neustále o to usilu-
je. Proto byste měli být ve střehu. Zůstaňte nepřipoutáni.
Mějte se na pozoru. Neupadněte do pasti máji. Ti, kdo 

došli k úplnému osvobození, vytvořili si své náboženství, 
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které proklamuje nevěnovat pozornost iluzi. Svého nábo-
ženství se vzdát nemůžeme. Být zajedno se svou pravou 
přirozeností, se Skutečností, je naše jediné a opravdové  
náboženství. To je náš den, kdy se má vykonávat půst, 
tedy svátek Ekadaši. Měli byste pojídat jen ovoce. Měli 
byste si zcela vychutnat toto ovoce, které je Pravdou, zís-
kanou od Mistra. Žádné jiné ovoce nejezte. „Já jsem Brah-
man“ je jídlo, tvořící tuto ovocnou dietu. I když jíte hodně,  
stejně budete dodržovat půst Ekadaši. To se nazývá 
Ekadaši, které má pouze jedno místo, a sice Skutečnost. 
Neopouštějte ho, ono je vaším vlastním Jástvím. Ten, kdo 
dodržuje půst Ekadaši, by měl vyrazit do poutního města 
zvaného Pandharpur. Avšak tímto místem Pandharpur 
není nic než naše tělo. Nemusíte si kupovat jízdenku na 
cestu vlakem. V tomto těle je Já králem Pandhari, samot-
ným Bohem Vithalou. To je skutečná pouť.
Měli byste tímto způsobem zvětšovat svou oddanost  

a uspokojit tak srdce svého Mistra. Mělo by vás na-
štvat, pokud vás někdo nazve světským člověkem. Oprav-
dové „bytosti Poznání“, Džňáninové, nejsou světskými 
lidmi. Jednají snad jako oni? Jejich každodenní život se 
stává duchovním. Veškerý světský projev je Brahman. Je 
tu pouze Ono (Brahman), bez druhého. Jestliže se takto 
chováte a zvětšujete svou oddanost, dosáhnete svého cíle. 
To je cesta směřující vzhůru. Jestliže se dostanete nad ilu-
zi, budete zachráněni. Jinak se na vás bude iluze vozit. 
I Védy přijaly porážku! Pokud se zvětšuje vaše bezžádo-
stivost, iluze jednoduše uteče a nechá vás. Samozřejmě, 
že se bude snažit vás přitáhnout nazpět, vy byste jí však 
neměli věnovat žádnou pozornost. Zůstaňte s pocitem, že 
jste Brahman. To je příčina, kvůli které iluze uteče. Když 
si neustále připomínáte Boha, co může iluze dělat? Žijte  
v pochopení Jediné Pravdy. Potom zakusíte, jak se Lakšmí 
(Bohyně hojnosti) stane tomu, kdo se o Ni nestará, služ-
kou, a z toho, kdo se za ní honí, učiní žebráka.

Večer, 6. 12. 1934
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39. Já je osvobozením od starostí
y jste Já (Átman) a Já je esencí blaženosti. Štěstí je 
přirozeností našeho vnitřního Bytí. Pokud je vaše 
mysl spokojená, potom bude spokojenost přítom-

ná ve všech vnějších okolnostech. Ale jsme naivní, pokud 
si myslíme, že štěstí získáme ze smyslových objektů. To 
je chyba, kterou všichni dělají. Jaké trápení můžete mít,  
jste-li přesvědčeni, že nejste tělo, ale pouze Já? Co se stane? 
Je jedno, co řeknete či uděláte, protože pouze to, co je osu-
dem určené, že se má stát, se stane. Takže proč bychom se 
měli trápit? Člověk se bál, že se jeho dům zřítí. Světec mu 
řekl: „Co tím ztratíš, když se dům zhroutí? Důvěřuj mi a ne-
trap se.“ Řídil se radou světce a během pár dní neočekávaně 
obdržel stovky tisíc rupií. Potom sám zbořil svůj starý dům  
a postavil si nový. Bylo jisté, že se dům stejně zhroutí. Spa-
dl, ale něco dobrého z toho vzešlo. Muž si postavil dům 
nový. To, co se má osudově stát, se zajisté stane. Nemě-
li byste se ničím trápit. Každý je plný úzkosti z toho, co se 
přihodí v budoucnosti. Stanou se všem jen samé špatné 
věci? Každý je naplněn obavami. Netrapte se. Váš otec se  
o vás strachoval, a potom zemřel. Umíráte nyní hlady, když 
tu již otec není? Zbytečně se netrapte. Trápení je tím, co 
se nazývá Nevědomost. Ať se stane, co se stane, ničím se 
nezneklidňujte. Mějte neochvějné přesvědčení, že jste Já. 
Kdo se strachuje, nebude nikdy šťastný. Děti jsou šťast-
né. Proč tomu tak je? Protože se netrápí. Ten, kdo se na-
vzdory dosaženému Poznání Brahman trápí, nebude  
nikdy šťastný. Ten, kdo si klade za cíl Blaženost Brahman, 
se musí vzdát všech starostí a trápení. Ten, kdo se vzdá 
strachu, je nesmírně šťastný. Je tu pouze „Jedna cesta“. 
Musíte být ochotní všeho se zříci. Neměla by zde být žád-
ná touha, ani kdyby vám bylo nabízeno království. Nemě-
ly by zde být žádné obavy, ani kdyby se svět řítil do zá-
huby. Jestliže se zvyšuje úzkost, je tu jen chaos. Jak by 
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vás mohl zasáhnout strach, když celý svět označujete za 
neskutečný? Nemějte potřebu vlastnit věci, které jsou ve 
své podstatě falešné. Zlato je v prstenu. Prsten je vyro-
ben ze zlata, přesto nazýváme zlato slovem prsten. Svět je 
pouze Brahman. Ve světě je pouze Brahman. Svět se vám 
bude jevit tak, jak se na něj díváte. Světci říkají, že nejste 
smrtelní, že jste Brahman. Jestliže jste o tom stále pře-
svědčeni, budete žít bez strachu. Mějte v to důvěru a víru. 
Jste bez zrození a smrti. Co to znamená, když někdo řek-
ne, že tělo je mrtvé? Elementy se navrátily do své vlast-
ní podstaty. Kdo tedy umřel? Mrtvé je jen to, čemu bylo 
po narození přiřknuto nějaké jméno. Pouze jméno je mrt-
vé. Vy nikdy neumřete. Vy jste bez součástí, ale zároveň 
jste součást. Vy pronikáte vším, od nejmenší částice až 
po celý vesmír, vesmírem až po jednu nepatrnou částici,  
přesto jste ještě větší. Začnete-li se zabývat zármutkem 
druhých, ucítíte lítost. Neměli byste si dělat starosti  
o druhé. Nechte tělo, ať je oslavováno, zůstaňte však da-
leko rozsáhlejší a neomezení tělem, ještě rozlehlejší než 
země. Buďte kompletní. Jestliže se tělo pohybuje, nechte ho  
v pohybu. Prostor nebo nebe se nepohybuje, nepřesouvá. 
Vy se také nepohybujete. Jestliže zůstáváte s touto moud-
rostí, jste Brahman, Absolutno. Slovo „karna“ značí toho, 
kdo poslouchá. Poslouchejte duchovní promluvy, ale ne-
držte je uvězněné pouze v uších. Jednejte podle nich. 
Jen ten, kdo na základě nich také jedná, získá užitek. 

Ten, kdo uvede učení Satgurua do praxe, získá Brahman. 
Musíte si to vyslechnout, pochopit a uvést duchovní učení 
do praxe, pak budete šťastní. Získáte zkušenost podle své 
víry. Jestliže meditujete na Boha jako životní sílu neboli 
vitální energii, potom budete životní energií. Nejsme svět-
ské formy. Odhoďte koncept, že jste individualita. Jestliže 
skutečně žijete jako světec, získáte stav Brahman. Pokud 
žijete jako Já, budete zajedno s Všemohoucím Bohem,  
Nárájanou.

Večer, 7. 12. 1934
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40. Meditujte na Já
á je bez pocitu úzkosti. Jakmile odejde vaše stále se 
měnící uchvácení iluzí, mysl se utiší a zakusíte, že 
jste Brahman. Duchovní síly (siddhis) jsou závislé na 

těle. Vytvářejí nadšení pro iluzi a mysl se opět začne čeřit. 
Jestliže tu je radostné nadšení, je tu touha po iluzi. Mimo-
řádná radost, neboli obal blažeností (ánandamája), je také 
dopad iluze. V obou typech radosti existuje společný rys. 
Iluze poskytuje potěšení a potěšení zavdá příčinu utrpení. 
Být vzrušen a vzápětí zase unaven, je jako řetězec střída-
jících se stavů.
Prosím poslechněte si nyní, jak a kdy tento postoj vyvstá-

vá. Když se vaše pozornost stále více začne soustředit na 
Já, je s tím provázející vyvstání duchovních sil. Avšak vyu-
žití těchto sil znamená ztrátu soustředění. Toto svádění je 
jen podvodný trik. Není to nic než návnada kladená iluzí.
Hlavním účelem duchovních sil je oklamat a chytit vás do 

osidel iluze. Existují čtyři typy neboli čtyři třídy duchov-
ních sil: 1) vrozená síla, 2) síla způsobená léčivými pro-
středky, 3) síla vyvolaná opakováním manter a 4) síla zís-
kaná prováděním různých jógických praktik. Jeden druh 
síly je získán spojením prány (vitálních vdechů) a apány 
(výdechů z těla, vyměšovacích sil a plynů). Určitá síla je 
vrozená. Ryba například plave ve vodě. To je schopnost, 
která je jí přirozená a instinktivní. Tomu se říká vrozená 
síla. Některé síly či schopnosti jsou způsobené drogami. 
Některé jsou zase získány prováděním určitých pokání 
a rituálů, vynaložením určitého fyzického úsilí. Jiné síly 
jsou získány opakováním manter.
Vlastnosti ryb, plujících ve vodě a ptáků, létajících ve 

vzduchu, jsou vrozenými rysy. Kukačka si velice melo-
dicky a přirozeně prozpěvuje. Tyto síly se nazývají silami 
vrozenými. Přijímáním léků je umožněna ochrana fyzické-
ho těla různými způsoby. Lidé například mohou přijímat 
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ve zvyšujících se dávkách jed díky pravidelnému návyku  
přijímat tyto látky.
Síla získaná pokáním či obřady je tak velká, že s ní může-

te podstoupit některé tvrdé zkoušky, jako třeba zkoušku 
ohněm, a provádět hatha-jógická cvičení. Někteří lidé do-
konce sedí na mrtvém těle a opakují určitá slova či mantry 
a jiní zbaví zasaženého člověka jedu, který se mu dostal do 
těla po uštknutí hadem. Někteří lidé umí zaklínat rituály 
voodoo. Avšak pokud nic z toho neprovádíte a jen se sou-
středíte na Já, budete přirozeně všemi těmito silami vy-
baveni. Apánaváju (váju jako vítr) je velice mocná síla, ale 
je také velice hutná. Právě díky této síle je tělo podsadité  
a nepoletuje v prostoru, ale je rovněž tak prudké, že se 
může pohybovat a rozbořit i velký dům. Nicméně jakmile 
je vědomí zastavené a poklidné, apána a prána se spojí 
a převládne mír. Ve zdánlivém světě existují všelijaké ob-
jekty smyslů a zaměřením se na ně je pozornost automa-
ticky obrácena ven. Brahman je nejvnitřnější. Zaměřením 
pozornosti mysli na Brahman začne mysl směřovat do-
vnitř a prána a apána se tímto způsobem přirozeně spo-
jí. Když se takto spojí, vědomí ztratí svou dualitu, a tím 
získáte Brahman. Nabudete tím pravé Já a získáte čtyři 
druhy osvobození.
Bůh říká: „Jestliže se člověk soustředí na získání růz-

ných sil, nepřijde ke Mně. Mí oddaní netouží po duchov-
ních silách, a Já je proto chválím a uctívám. Pravý vlastník 
všech sil jsem Já a mí uctívatelé nejsou nic než Já sám. 
Já jsem samotné Já, jež je Všemohoucí. Všechny síly jsou 
mou pravou přirozeností, proto jsem nazván Všemocným. 
Když oddaný dosáhne Mne, stane se zajedno se Mnou. On 
sám je Bůh. Dosáhl podstaty, Já všech sil. On už pak nic 
nechce. On je král a sláva celého království je jeho slávou. 
Mnoho sluhů mu slouží. Tento král je opravdu panovní-
kem všech. Je tu mnoho sil, mnoho siddhis, ale aby byla 
jejich existence možná, musí v nich být Já. Bez Já nemů-
že nic existovat. Takže Já všech sil, veškeré moci, a veš-
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kerého umění, je oddaný, a je proto rovněž Bůh. Já jsem  
zajedno s oddaným. Není tu žádné Já kromě Mne v mém 
bytí. To je Jednota bez druhého. To je známé pouze Mnou, 
nebo mým oddaným. Ostatní nepoznají toto tajemství. 
Jakmile se stanete vlastníkem všech sil, vzdáte se světské-
ho bohatství neboli Lakšmí, Bohyně blahobytu, a přesto se 
stanete manželem Lakšmí. Ten, kdo odkopne pryč všech-
ny duchovní síly, všechny siddhis, bude opravdový Siddha. 
Je tu pouze Jeden Siddha, Já, neboli ÁtmaSiddha. Ten-
to Jeden Siddha je Mistr jakožto Jeho pravá přirozenost 
(svarúpa).“

Ráno, 8. 12. 1934

ba

41. Vzdejte se závislosti  
na světském pozemském životě

istr vám řekne, že jste Brahman. Nicméně iluze 
je tak svůdná, že i když aspirant ví, že je Brah-
man, myslí si, že je individualita. Je to kvůli jeho 

chtivosti po objektech. Chtivost je samotná iluze. Jestli-
že chtivost skončí, iluze také skončí. Když iluze skončí, 
pak to, co zůstává, je Brahman. Takový je způsob jednání 
iluze. Proto nemějte pochybnosti o správnosti slov světce,  
jinak budete nuceni projít řadou milionů zrození a smrtí. 
K tomu, aby inteligence zapadala dobře do vztahu s Já, je 
milost Mistra nutná. Je nutné mít svou inteligenci spoje-
nou s Já. To znamená, že koncept „Já jsem On (Sóham)“ 
by měl být v mysli.
Největším zlozvykem je světský život. Říká se mu „největ-

ší závislost“. Kvůli němu je Paramátman považován za in-
dividualitu, a tím pádem je On (Paramátman) donucen žít 
světský život jakoby ve vězení. Všechny zlozvyky lze zaho-
dit, ale nadšení pro světský život je nejtěžší pustit. Muž 
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vidí ve své ženě svého drahouška do té doby, dokud ho 
žena poslouchá. Světský pozemský život je jinak označen 
za „zaslepeně temný život“. Největším lákadlem iluze je 
tento světský život. Ať je vaše soužení jakkoliv velké, své-
ho nadšení pro světský život se pustit stejně nedokážete. 
Ten, kdo se zbavil tohoto sklonu, má obrovské štěstí. Je tu 
pouze jedna bytost, která světský život odsuzuje, a tou je 
světec. Nikdo jiný to nedělá. Nikdo nepomyslí na opuště-
ní pozemského života, ani kdyby trpěl největšími možnými 
nesnázemi. Lidé se snaží upevnit své vazby k druhým tím, 
že jim projevují úctu a navzájem si gratulují k uskutečně-
ní třeba jen malých věcí. Lidé spolu soutěží za účelem do-
sažení většího uznání a postavení. Tímto způsobem nabý-
vají pocit, že jsou v životě šťastni. Jednají, jako kdyby ten-
to nepřátelský zvyk byl něčím úctyhodným. 
Bůh smrti vám s radostí udělí mnoho druhů tělesných 

forem a s tím spojených různých problémů. Vzdejte se 
pocitu „moje“. Vězte, že tělo je váš nepřítel. Je jen velmi 
málo těch, kteří opravdu pochopili. Jen někteří šťastliv-
ci, kteří dostanou požehnání od Gurua, jenž je Já, dokáží 
uniknout z této iluze díky správnému úsilí. Všichni ostat-
ní jsou povinni se úmorně trmácet životem v různých vtě-
leních a mít mnoho zrodů v různých tělesných podobách  
a dobách trvání.
Požehnán je ten, kdo je osvícen díky učení Satgurua  

v tomto lidském zrození. Jen v lidském těle je možné pro-
žívat „Blaženost Já“, osvobození. Zbývá vám velmi málo 
dní života, tak se vysvoboďte, dokud máte tu možnost.  
K osvobození dojde jen prostřednictvím učení Satgurua. 
Proto mějte víru v Gurua a dělejte přesně to, co vám vy-
světlil. Všichni lidé uctívají toho, kdo je přivede na du-
chovní cestu. Jenže ti, kdo sami sebe nazývají znalci  
a odborníky, jen dál množí pochybnosti a vedou dost po-
divný způsob duchovního života. Nakonec skončí jako ne-
šťastná individua a druhé učiní rovněž nešťastnými. Člo-
věk, který je mimořádně vychytralý, je popravdě řečeno 
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k ničemu. Uvrhne sebe a druhé do velké pohromy. Trpí 
důsledkem své vlastní pýchy.
Ten, kdo dospěje k poznání Skutečnosti, netrpí žádnými 

touhami či přáním. Všemohoucí Bůh dohlíží osobně na 
jeho blaho. Ať je hledající postižen slepotou či slabomysl-
ností, Sám Všemohoucí Bůh slibuje: „Dohlížím na blaho 
toho, kdo na mne medituje.“ Duchovní osoba se nikdy 
nestane otrokem, který někomu slouží. Proto se netrap-
te. Učiňte z Boha svého přítele. Kdo by činil potíže ně-
komu, kdo je ochraňován Bohem (Rámou)? Může tu být 
tolik nepřátel, kolik je hvězd na nebi, avšak pokud máte 
požehnání od Gurua, nikdo vám nezkřiví ani jeden vlas. 
Ten, kdo má víru v Gurua, nemá z nikoho strach. Co je 
ještě zapotřebí, je-li tu požehnání od Gurua? I kdyby byl 
váš osud ten nejhorší, požehnání od Gurua vše změní. To 
je ustavičně a velice důrazně uváděno v písmu a Védách. 
Věřte Védám. Považujte se pouze za Brahman. Pokud je 
váš intelekt pod kontrolou, budete mít úspěch. Mějte kon-
trolu nad intelektem a věřte Guruovi. Pokud to tímto způ-
sobem provádíte, budete snadno zachráněni. Mějte důvě-
ru v Satgurua. On vás určitě zachrání. Připomínáním si 
Satgurua dojde k trvalému zahnání iluze z vašeho života  
a rozvinutí dobrých vlastností. Kdykoliv někdo takový za-
čne hovořit, pak je to učení světců, které přichází spon-
tánně z jeho úst.
Věci tohoto světa, které lidé mají v lásce, plodí vždy 

strach. Máte-li v úmyslu provést na základě vyslechnu-
tého názoru od světských lidí nějakou činnost, pak po je-
jím uskutečnění akorát přibude mnoho strachu. Staneme 
se zcela vyčerpáni, budeme-li se snažit držet si věci, kte-
ré se objeví v iluzi, neboť tyto věci nakonec stejně zanik-
nou. Na druhé straně se oprostíte od strachu, budete-li 
poslouchat příběhy ze života světců. Posloucháte-li svět-
ce, tak to, k čemu na základě těchto přednášek dospějete, 
však pomíjivé není. Duchovní uskutečnění je plné štěstí.  
Nabudete-li zkušenosti v duchovním životě, uvědomíte si 
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podstatu požehnání od Satgurua, které jste obdrželi. Pak 
se stanete šťastnějšími a budete pozorovat ubohý stav 
těch, kteří se vám posmívali. Požehnán je ten, kdo umí-
rá ve chvíli, když provádí uctívání Pána Hariho (Višnu). 
Kdo dokáže popsat jeho štěstí? Pouze On si uvědomuje 
své nesmírné štěstí. On je jen a jen Paramátman. Stane-
te se podobně jako světec Tukárám Bohem Bohů. Poslechl  
a následoval jsem Nejvyšší Pravdu od světce a stal se ot-
cem všech otců, konečně jsem Bohem. Kromě toho neměl 
můj život žádný užitek.
Ve stručnosti, lidé jsou jako osli. Nikdy neposlouchají, 

neboť jsou od narození silně podmíněni a formováni návy-
ky. Ale ti, kteří si vyslechnou pravdu, získají realizaci Já. 
Odpřísáhněte, že se budete obětovat ve službě Satguru-
ovi a nikdy nepřestanete v srdci uchovávat jméno Boha, 
Hari. Paramátman se nachází poblíž toho, kdo má neotře-
sitelnou víru. Jak jsem právě sdělil, pokud budete kráčet 
po duchovní cestě, a budete se držet toho, co vám bylo 
vysvětleno, budete vedeni a chráněni samotným Paramát-
man, vaším božským přítelem, Satguruem Bhausahebem 
Maharadžem. On ochrání váš dům a majetek.
Ti, kteří mají víru, získávají faktický a uctívateli velmi 

dobře poznatelný důkaz. Božská kráva (Kamadhenu) spl-
ní všechna přání pouze těm, kteří mají naprostou víru. 
Bůh je spokojený, máte-li víru. Pokud si myslíte, že je  
s kvalitami, pak On je takový. Jestliže Ho spíše chcete 
mít bezforemného, je bezforemný. Dostane se vám ta-
kové zkušenosti, jaká je vaše víra. Jasně vysvětlit učení  
a odstranit pochybnosti je prací světců. Tomu, kdo to při-
jme, se to stane užitečné. Tomu, kdo to nepřijme, nebude 
činěn od nikoho nátlak. Je na každém, co si myslí. Bůh 
je takový, jaká je vaše víra. Jedna osoba si oholila hlavu  
a nabídla své vlasy Bohu. Bůh jí dal zrození medvěda. 
Pokud mu nabídnete sebe se vším všudy, budete Nejvyšší 
Já, Paramátman. Nabudete „To“.

Večer, 8. 12. 1934
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42. Jak bylo dřív vysvětleno, poznejte, 
že jste Paramátman

akákoliv práce by měla být nejprve správně pocho-
pena a potom udělána. Jakmile bude správně vy-
konaná, stane se blahodárnou. Individualita neboli 

džíva má tři kvality. Jedna je sattvická, druhá radžasická, 
a třetí tamasická. Špatná vlastnost znamená mít v obli-
bě zlé věci. To je tamas. Radžas značí mít v oblibě uznání 
a přát si obdržet od druhých chválu, velebení, atd. Spočí-
vat v kvalitě sattva značí provádění duchovní praxe, medi-
tace, dobročinnosti, uctívání, zpívání oddaných písní, dě-
lání púdži atd. Co je cílem toho všeho? Uskutečňujeme to 
proto, abychom se v budoucnosti setkali s Guruem a byli 
vyvedeni ze světského života. Cítíme, že je to velmi důle-
žité, proto klademe důraz na sattvickou kvalitu. Když vás 
Guru potká, řekne vám „Ty jsi Bůh“. Potom je zapotřebí 
tento postoj zaujmout.
Když student udělá nějakou zkoušku a dostane se tím do 

vyššího ročníku, neočekává se od něho, aby nadále seděl  
v dosavadní nižší třídě, protože již postoupil do třídy vyš-
ší. Vy jste Nejvyšší Já, Paramátman, přesto do uvědomění 
se jako Paramátman musíte ještě dospět. Jak toho dosáh-
nout? Musíte žít plně si vědomi tohoto cíle. Například jste-
li právník, musíte se snažit uspět a vyhrát právní spor. 
Uděláte vše, co je k tomu nutné. Zde mysl bude soud-
cem. Její rozsudek je správný rozsudek. Musíte být plně 
přesvědčeni, že jste Bůh. Jednomu bláznovi řekl moud-
rý muž: „Ty nejsi blázen. Lidé tě chybně označují za bláz-
na.“ Toto mu řekl a blázen se na základě toho vnitřně 
změnil. Třebaže měl občas potrhlé záchvaty, velmi usilov-
ně se snažil uvěřit tomu, že je rozumný, a brzy na to se 
jeho postoj změnil, až jeho poblázněnost zmizela. Každý 
člověk má právo získat svobodu. Neexistuje zvýhodňování 
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mužů, žen, dětí. Každý musí provádět duchovní praxi ne-
boli „sádhanu“.
Jednou tu byl žák, který i přesto, že dostal instrukci od 

svého Gurua, nevzdal se svého dřívějšího postoje. Měl ve 
zvyku mít všude extrémní čistotu. Jeho koncept byl na-
tolik přehnaný, že aby se vyhnul styku se špinavou zemí, 
lezl po stromech. Žil ve stromech, pil jen dešťovou vodu 
a stále věřil tomu, že země je nečistá. Když se to doneslo 
ke Guruovi, Guru se vydal ho navštívil. Spatřil, jak slav-
ný se tento žák stal. Lidé postavili okolo stromu vysokou 
okrouhlou tribunu a tu okázale a dojemně vyzdobili. Žák 
nechtěl scházet dolů, protože pro něho byla země špina-
vá. Když ho uviděl jeho Guru, zavolal na něho nahoru  
a řekl mu: „Pojď sem za mnou dolů.“ Žák řekl: „Já se ne-
dotknu země.“ Guru se ho zeptal: „Na čem právě sedíš?“ 
Žák odvětil: „Na tomto stromě.“ Na to mu Guru odpověděl: 
„Strom je součástí země, a tak zůstáváš na zemi. Strom  
a země od sebe nejsou odděleny. Oddělil jsi je svou mylnou 
představou, ale strom nemůže být od země oddělen. Strom 
je následek země, a proto nemůže být oddělen. Je ve své 
úplnosti součástí země. Jsi přemožen svou představou,  
a tudíž ses sám stal nečistý. Udělil jsem ti mantru, aby ses 
stal pročištěný a sjednocený s celým vesmírem, ale ty se 
kvůli své představivosti držíš ideje oddělenosti a rozlišová-
ní na čisté a nečisté, a sám se proto stáváš nečistý. Nyní 
nejsi schopen dosáhnout Realizace ve smyslu pochopení, 
že tu není nic než Brahman. To je důvod, proč nemáš žád-
né Sebe-poznání, a nejsi proto schopen pochopit, že vše 
je pouze Jedno Jediné Absolutní Brahman!“ Jak si to žák 
vyslechl, pochopil svou hloupost a pln strachu slezl dolů. 
Potom mu Guru řekl: „Abys vytrhl a zahodil své ego, budeš 
muset žít v ohradě s prasaty šest měsíců.“
Když vám Guru dá poznání, měli byste se vzdát všech 

dřívějších rituálů a provádět pouze taková duchovní cvi-
čení, které vám Guru doporučil. Měli byste se zcela oddat 
Guruovi. Neuctívejte různá božstva. Když jste pochopili, 

vsejeiluze_knihovnicka.indd   96 24.6.2014   8:57:18



97

že jste Bůh, proč si o sobě myslíte, že jste individualita? 
Jestliže jste král a stále živíte iluzorní pochybnost ohledně 
svého postavení, jak si pak můžete udržet své království? 
Pokloňte se pouze před Guruem s celým svým srdcem. 
Před jinými bohy byste se klanět neměli. Jejich existence 
by neměla být nijak zvlášť uznána ani potvrzena. I kdyby 
se tu objevili panditi (učenci), velmi znalí Véd, měli byste 
se nejprve uklonit před Guruem, protože Guru vám dal 
status Boha. Uctívejte pouze svého Gurua. Považujte Gu-
rua za Všemohoucího Pána celého vesmíru. Dosáhněte 
pochopení „Já jsem Brahman“. 
Nevzdávejte se svého Božství a neklesejte ani o krok níže. 

Vaše Božství bude dokázáno vašimi činy. Musíte si být 
jisti tím, co jste. Pokud hinduista prohlásí, že se chce stát 
muslimem, jsou zde lidé, kteří jsou připraveni ho hned 
obrátit na tuto víru. Jakmile řeknete, že jste individualita, 
pak vás iluze s radostí odvede od vaší skutečné přiroze-
nosti a bude vás držet uvězněné uvnitř své instituce.
Neztraťte své Božství uctíváním mnoha bohů. Projevte 

pravou duchovnost. Jak již bylo dříve vysvětleno a oko-
mentováno, vy jste Nejvyšší Já, Paramátman. Nesestupuj-
te dolů z této pozice. Neuctívejte mnoho dalších bohů, ani 
kdyby se před vámi objevil Brahma, stvořitel, a řekl vám, 
že tím nijak svou Božskost neztratíte. Uctíváním mnoha 
bohů se stáváte zbyteční a ubozí. 
Krišna doporučil v Bhagavadgítě: „Zanechte všech ná-

boženství a odevzdejte se pouze Mně (Paramátman) sa-
motnému.“ Neoddávejte se zbytečným činnostem. Je bez-
významné uctívat mnoho bohů. Nedělejte to. Pokud to  
druzí dělají, nechte je být. Měli byste si pouze připomínat 
Já (Rámu). Vy jste Ráma. Provádění nespočtu rituálů vám 
sice může poskytnout mnohé věci, ty všechny vás však jen 
přemohou a podmaní si vás. Guru říká: „Jsi to ty, jehož 
autoritu by měli všichni uposlechnout.“ Musíte dosáh-
nout stavu Paramátman. Jestliže před sebe položíte mno-
ho menších bohů, jak potom můžete být Paramátman? 
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K tomu, abyste zůstali jako Já, není zapotřebí provádět  
s připoutaností obtížné rituály. Můžete se mnohým rituá-
lům věnovat do té doby, dokud nejste požehnáni Guruem. 
Jestliže uctíváte nižší bohy i poté, stanete se sami malý-
mi. Stáváte se tím, co uctíváte. Neměli byste se ponižovat  
a prohlašovat se za individualitu.
Koho bude Paramátman uctívat? Vy jste Paramátman. 

Nižší božstva by měla být strachy bez sebe ze samotné-
ho pohledu na vás. Je-li někdo posedlý duchem, pak  
z něho duch uteče, jen jak vás zahlédne. Jestliže projevíte 
obavu z duchů, pak se na vás budou vozit. Kde je potom 
vaše božská podstata? Stanete-li se individualitou, buď-
te si jisti tím, že vás duch přemůže. Dokonce vás pohltí  
a zničí. Buďte velmi opatrní, abyste nevyměnili své posta-
vení Boha za stav individuality. Vzdejte se bezvýznamných 
rituálů. Buďte jako císař. 
Proč se zneklidňujete posvátností, nebo nějakými jiný-

mi tělesnými stavy? Já je vrcholně laskavé, nanejvýš čiré. 
Kdy lze říci, že požehnáním Gurua došlo k velkému zá-
zraku? Pouze když víte, že vy sám jste Paramátman. Nižší 
božstva utečou při pohledu na Syna Gurua, na toho, kdo 
je vskutku povznesenou bytostí. 
Víno a lihoviny by se neměly pít, protože jestliže jste pod 

jejich vlivem, můžete se dopustit velkých chyb. Falešná 
představivost je jako víno. Nižší božstva se drží vašich úz-
kostlivě přehnaných konceptů a vy kvůli falešným před-
stavám utrpíte velkou ztrátu. To si děláte sami. Musíte 
stále praktikovat jedno. A sice neztratit své postavení Já. 
To je vše. To je Největší Oddanost.
Zůstat ve svém vlastním Já je opravdové náboženství. 

Není potřeba provádět nějakou další praxi (sádhanu), 
není tu žádný jiný Bůh. Nebuďte podvedeni. Rituály jsou 
myšleny pro ty, kteří jsou svázáni doktrínami, jakými jsou 
Védy. V každodenním životě se držte víry, že jste Param-
átman. Nezapomínejte na to. Je nutné být v tomto ohle-
du velice pozorní a dodržovat to. Může nastat nebezpečná  
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situace, že se něco, co je nesprávné, může jevit jako správ-
ná stezka, a tím pádem bude z dohledu ztracena ta skuteč-
ná stezka, která vede k Poznání. Proto příliš nenásledujte 
stezku rituálů. To je bezvýsledné. Můžete někoho poprosit 
o jídlo, abyste naplnili svůj žaludek, ale nedělejte něco, 
co by vadilo stezce Poznání. Pokud moudrý člověk požádá  
o almužnu, žádná ostuda to není, ale nepřipusťte, aby 
existovalo uctívání nižších božstev. Nikdy neumožněte 
mysli, aby padla za kořist zlým vlivům. 
Víra v Brahman musí být právem hájena. Předtím než 

vy, jež jste sami o sobě září Pravdy, začnete uctívat niž-
ší božstva, myslete na toto: K čemu vám jsou tato nízká 
bezvýznamná božstva? Co vám dají? Bude si oceán žádat 
vodu od řeky? Když Guru prohlásí, že jste Bůh, proč tvr-
došíjně zastáváte názor, že jste pouze individualita? To je 
vaše vlastní hloupost. Příště ji už nedělejte. 
Často si kontrolujte, zda zastáváte správný koncept, že 

jste Paramátman. To znamená, že byste si Toho měli být 
neustále vědomi. Nikdy na to ani na okamžik nezapomeň-
te. Jak dlouho potrvá, než dojde k Sebe-realizaci, když 
stále unikáte svému Vědomí? Je neustále tady, měli byste 
skutečně takto žít. 
Vy jste Paramátman, triumfální vůz, jehož kola jsou vše-

mi božstvy. Nedopouštějte se nějaké chyby. Nemějte sebe-
menší pochybnost. Buďte si neustále vědomi toho, že jste 
Paramátman.
Lidé říkají, že jestliže vykonáte nějakou zvláštní věc, zís-

káte zásluhu. Proč toužíte po zásluze? Pravou zásluhou 
je vzdání se stavu ztotožnění s individualitou. Následovat 
náboženství ostatních se stává hříchem. Jak může Para-
mátman, kterým jste, následovat náboženství ostatních? 
On je největší. Mocí Jeho vrozené nesmírnosti je On úpl-
nou a přirozeně „Nejvyšší Radostí“ (Paramánanda). 
Jestliže vás někdo urazí zlými nadávkami, uchováte si to  

v paměti, ale Poznání, kterým jste šlechetně zahrnováni, 
zůstává bez povšimnutí. To je znak toho, že se pokládáte 
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za individualitu. Ať vás někdo klidně zasype těmi nejpo-
tupnějšími nadávkami, buďte si však jisti, že jste Bůh,  
a pohlédněte, jaký zázrak nastane. Jakmile vnitřní soudce 
vynesl rozsudek, že jste Bůh, tento rozsudek nebude ni-
kdy změněn. To je vše, co je třeba. Potom se skutečně sta-
nete Paramátman. Předpokládejte, že je mysl vaší ženou. 
Jestliže vás neposlouchá, kde je pak vaše udatnost? Ptejte 
se na to sebe sama každou hodinu. „Jsi se mnou? Jsi při 
vědomí?“ Odpovědí musí být „ano“. Musíte si to neustále 
uvědomovat.
Abyste dosáhli božské podstaty a získali poznání, že jste 

Já, neměli byste nikdy dělat něco za účelem světského 
úspěchu. Takový úspěch ohrozí vaše pátrání po Já. Ten-
to čin se sice ze světského pohledu může zdát výhodný  
a žádoucí, ale vše, co podkopává stav Brahman, je zce-
la nepřijatelné. Jen ten, kdo opravdu praktikuje, to tím-
to způsobem uskutečňuje. Čeho dosáhnete, nebudete-li 
usilovně studovat? Vyvinout pocit sebe jako Já je samo  
o sobě zásluhou. Ztratit tento stav znamená zhřešit. Co si 
myslíte, že znamená oddanost ke Guruovi? Oddaností ke 
Guruovi se můžete stát vládcem všech Bohů. Znovu tím 
získáváte sebe sama, uvědomíte si svou skutečnou přiro-
zenost, své pravé Bytí, svou skutečnou sílu. To je tím, co 
se nazývá oddanost ke Guruovi. 
Oddaností ke Guruovi, oddaností k Bohu, je možné do-

sáhnout vlastního Já, své „úplnosti“. I kdybychom pro-
váděli jen malou oddanost ke Guruovi, dosáhneme tím 
Sebe-realizace. Co se stalo s těmi, kteří měli oddanost ke 
Guruovi? Sami se stali Brahman, dosáhli Skutečnosti. Od-
danost ke Guruovi musí být skutečně jednobodová. Pouze 
pak je možné realizovat Brahman. Někdo tvrdí: „Sloužím 
svému Guruovi. Provádím oddanost ke svému Guruovi.“ 
Pak se ho zeptám: „Co vlastně děláš v této oddanosti?“ 
Uvědomíte si svou pravou přirozenost. Dosáhnete toho, 

co je vaším skutečným vlastnictvím. Stanete se Já, Bo-
hem (Átmaram). To je pravá oddanost k Satguruovi. Guru 
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je tak mocný, že se Ho všechna nižší božstva bojí. Přebý-
vejte ve svém Já. Neztraťte svou božskou podstatu. „Já 
jsem Brahman“ je vaše božská podstata. Nikdy na „To“ 
nezapomeňte.

Ráno, 9. 12. 1934

ba

43. Jak provádět duchovní praxi
ůžete přečíst různá svatá písma a mytologické 
knihy, to vše je ale k ničemu, nemáte-li Sebe-po-
znání. V tomto světě je pouze jedna stezka Osvo-

bození. Měli byste studovat Já (Átman). Poznejte, že všech 
pět elementů je pouze jeden celek, a že Nejvyšší Já, Para-
mátman, je Vše-prostupující. Musíte dojít k tomuto po-
chopení.
Na počátku by meditace měla být zaměřena na opako-

vání mantry (jméno Boha nebo Vyjádření), kterou jste do-
stali od Gurua. Noví aspiranti mohou vidět různé barvy, 
jako například žlutou, bílou a modrou. To vše je zpočát-
ku běžné, ale žádnému z těchto jevů by se neměl klást ně-
jaký zvláštní význam. Meditace by se měla provádět ráno  
a večer s klidnou myslí. Poté, kdy ráno vstanete a vyko-
náte základní potřebu atd., měli byste si sednout a ně-
jakou dobu meditovat, abyste utišili mysl. Místo, kde  
meditujete, by mělo být k tomu vyhrazené. Pokud je to 
možné, pak by to nemělo být stejné místo, které se používá  
k obvyklému sezení či spaní. Bylo by nejlepší, kdyby místo, 
kde meditujete, bylo používáno výhradně k meditační pra-
xi. Můžete sedět v noci ve tmě a za denního světla přes den  
a vaše meditační pozice by měla být přirozená a poho-
dlná. Měli byste být uvolnění, ve svalech by nemělo být  
žádné napětí. Neměli byste provádět takové cviky jako za-
držování dechu atd. Uvolněná pohodlná lotosová pozice je 
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nejlepší. Ti, kdo dosáhli vyššího pochopení, by měli mysl 
pravidelně soustředit na Já, a tak klidně spočívat v pra-
vé přirozenosti nejpodstatnějšího Brahman, kterým jste. 
Měli byste se pokusit vstoupit do samádhi, „transcenden-
tální blaženosti“.
Ve světě se jen tak snadno nedozvíte něco o této velké 

cestě k uvědomění si Brahman, o stezce k Sebe-realiza-
ci. Sloužit Guruovi neznamená jen o něj fyzicky pečovat. 
Měli byste pravidelně provádět druh meditace podle in-
strukcí, které jste dostali. Alespoň jednou za týden bys-
te se měli snažit dělat meditaci o jednu hodinu delší, než 
obvykle. Pokud není možné v důsledku nedostatku peněz 
navštívit Gurua, můžete dělat meditaci alespoň ve svém 
bytě a soustředit se na Já, zpívat oddané písně (bhadžany) 
s láskou k Bohu. Pochopte, že to je samotný Bůh, kdo 
provádí toto vše, ale své meditace se nezříkejte. Měli bys-
te každou noc odrecitovat dvanáct Abhangů (noční bha-
džán). Sám Pán Vitthala požehnal světce Tukáráma, že 
každý, kdo bude pravidelně recitovat tyto Abhangy (které 
Tukárám složil), dosáhne Sebe-poznání.
Nepřestávejte s meditací, i kdyby někdo ve vašem domě 

zemřel. Meditace by měla být pravidelná. I když ženy 
mají menstruační dny, měly by meditovat. Neměly by se  
zaobírat nějakými pochybnostmi. Dejme tomu, že vás 
následující den čeká mnoho práce a budete tudíž zane-
prázdněni, měli byste si to vynahradit dnes a medito-
vat tedy o něco déle, ale nikdy meditaci nevynechávejte 
a nepřerušujte. Jestliže jste natolik pracovně vytížení, že 
nemáte čas ani na večeři, tak to určitě ničemu nebrání  
v tom, abyste večer meditovali a nevymlouvali se. I za této 
situace byste totiž měli mít v srdci horlivou touhu provést 
večer meditaci na Boha. Dělejte meditaci tímto způsobem 
a automaticky dosáhnete Poznání.
Neustále si připomínejte Boha. Nikdy nikomu neubližuj-

te, ani nikoho neobviňujte. Co máte co do činění se skutky 
druhých, které vykonali? Každý sklidí ovoce svých činů. 
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„Nikdo nemá podvod jako svého příbuzného.“ Ten, kdo 
ubližuje druhým, sám utrpí škodu. Můžete lidi pochválit za 
jejich dobré vlastnosti, ale nekritizujte jejich chyby. Buď-
te hluší k pomluvám. Pomlouváním se zvýší nepřátelství  
a přeruší přátelství. Prosím vás, nezapomeňte na to. Měli 
byste denně zpívat oddané zpěvy (bhadžany) a nabízet jíd-
lo Bohu, recitovat hymny a uložit Boha ke spánku, a až 
poté byste měli jít spát. Pokud žijete s touto bezžádostivou 
oddaností, pak vám Bůh dá požehnání.

Večer, 9. 12. 1934

ba

44. Paramátman je Vše-prostupující
plné pochopení, že jste Vše-prostupující, dokona-
lé, nejvyšší Já, Paramátman, vám umožní získat 
všechny Mé síly. Jsem Mistr všech sil. Díky Mně 

(Paramátman) je vše viděno. Jsem Védami, což je nástroj 
veškerého poznání. Jsem „žijící duch“, vědomí, Já (Átman) 
ve všech bytostech. Je to Já, jež je příčinou veškerého tě-
lesného pohybu. Jaký je jinak rozdíl mezi mrtvolou a ži-
vým člověkem? Jsem, podobně jako prostor, jenž je uvnitř 
i vně hrnku, také uvnitř a vně všeho. Jsem základní pod-
pora všeho. Já je neustále všude stejnoměrně rozptýlené. 
Stav Jednoty a Nerozdílnosti je vždy v rovnováze. Neznat 
Já je stavem rozdílnosti neboli oddělenosti. Znát zcela Já 
je rovnocennost neboli Jednota. Ačkoli je to pravda, jestli-
že nevíte, že to je pravda, pak je to rozdílnost.
Když řeknete: „Byl jsem vzhůru“ nebo „Spal jsem“, tak 

tím znovu opakujete a dokazujete, že v obou stavech jste 
existoval („Já existoval“). Je to v obou případech Já, které 
říká „ne“ a rovněž „ano“. Pokaždé to je jen a jen Já, které 
to říká. Kdyby tu Já nebylo, kdo by to mohl potvrdit či po-
přít? Bylo tu, když jste řekli: „Věděl jsem to“. Když to chá-
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pete, tak se automaticky chápe, že to Já pochopilo. Po-
chopení je možné proto, že tu je Já. Kdyby tu Já nebylo, 
nic by se nepoznalo. V hlubokém spánku není přítomná 
radost ani utrpení. Je to Já, jež je touto radostí a potěše-
ním. Vše – jedení, pití a spaní – je radost samotného Já.  
I vyprázdnění stolice je radost, neboť to přináší úlevu  
a pokoj. Zakusit pocit, který nám je prospěšný, je radost. 
Poškrábat se je také radost. Já jsem Paramátman, jenž je 
ve „Svém“ bytí, pohybu a radosti všude. Celý svět je zce-
la vytvořen pěti základními elementy, ale Já prostupuji  
a pronikám všemi těmito elementy na všech místech.
Jestliže si hledající uvědomí Paramátman, duchov-

ní síly vstoupí do cesty a svedou ho na scestí. Jas-
ně si uvědomte, že všechny síly jsou na překážku v do-
sažení Jednoty s Paramátman. Nenechte se oklamat  
uchýlením se k nim. Nepropásněte šanci prožívat svou 
Skutečnost tím, že se necháte strhnout duchovními silami 
(siddhis). Siddhi značí sílu. Je-li tu pocit pýchy a závislosti 
na nějaké světské věci, které se držíte, pak je to překážka.  
Jakýkoliv majetek či vlastnictví, nebo jakákoliv zkušenost, 
kterou získáte, je pouze klamné zdání. Zážitek prchavého 
jevu nebude nikdy napořád i přesto, že se velmi snažíte  
o to, aby stále trval. Toho, kdo se pyšní úspěchy, či se 
nechá unést objekty světa, čeká pokles. Ti, kteří nejsou 
osvobozeni od iluze, mají duchovní síly v oblibě. Jsou sla-
bí a patří mezi zběhlíky od Já. Prosím, vyslechněte si, co 
vám tu povídám.
Ten, kdo je zcela bez žádostí, není postižen těmito svět-

skými lákadly. Říká: „K čemu mi jsou všechny ty věci? 
Jsem za všemi kvalitami. Nejsem člověk. Nemám, k čemu 
bych tyto síly využil.“ Uvědomí si, že skutečná přiroze-
nost duchovních sil je falešná, a dosáhne tak Nejvyššího 
stavu, „dokonalého Poznání“. Ten, kdo neopustil všechny 
naděje a iluzi, nedosáhne Brahman. Vysvětlil jsem vám to, 
takže příště nebudete schopností duchovních sil oklamáni. 
To je důvod, proč byla tato problematika probírána. Ten, 
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kdo je šťastný, se zřekne všeho, a získává blaženou radost 
svého nejzákladnějšího Bytí. Světec nemá nic na práci  
a má veškerou radost Pána třech světů. To je radost ply-
noucí z odřeknutí. Je tu spousta připoutaností, jež způso-
bují utrpení. Vzdát se všech připoutaností je Osvobození. 
Pro toho, kdo je skutečně osvobozen, jsou siddhis neboli 
duchovní síly ničím. On je Paramátman, On je „Vše-moc-
ný“. Každý žije dle své vlastní zkušenosti.

ba

45. Zůstaňte ve stavu Brahman
o můžete dělat po smrti? Pak už nic neuděláte. Když 
lidé spálí tělo, znamená to, že nebyla jiná možnost 
než ho spálit. Pokud ho pohřbí, muselo být pohřbe-

no. Také pochopte, že tu není žádná pevně určená doba 
úmrtí. Není dopředu známo, kdy člověk umře. Není větší 
hlupák než ten, kdo odsune duchovní studium na potom 
(zítřek). Nikdo si nedovolil nazvat moudrého krále Dharmu 
hlupákem. Je známá příhoda, jak jednou přišel brahmín 
za králem Dharmou a žádal o audienci. Král Dharma mu 
řekl, ať přijde znova až za osm dní. V tu chvíli Bhíma, 
králův bratr, udělal podivnou věc. Začal tlouci do velké-
ho bubnu, což mělo vyjadřovat radost. Když Bhíma tloukl 
do bubnu bez zjevného důvodu, král Dharma se ho zeptal: 
„Proč tlučeš na buben?“ Bhíma mu odvětil: „Řekl jsi tomu 
brahmínovi, aby se sem znova vrátil za osm dní. Máš jisto-
tu, že potom budeš ještě žít?“ Dharma mu řekl: „Měl jsi tu 
možnost pobývat zde v mé společnosti a je vidět, že ses stal 
moudrý, a já dnes ze sebe udělal naprostého hlupáka.“ 
Stručně řečeno, neexistuje záruka jakéhokoliv momentu, 
a není jisté, jak dlouho budeme žít. Snažte se udělat vše 
pro to, čeho chcete dosáhnout. Udělejte to, dokud se vaše 
tělo hýbá. Musíte si pospíšit a udělat pro to maximum.
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To je důvod, proč Bůh smrti, Jama, tluče na buben vítěz-
ství. Král Dharma, který byl známý svou znalostí nábožen-
ství, byl toho dne za hlupáka. Podobně i vy marníte svůj 
čas a využíváte ho nesprávně. Vidíte, že právník pracuje 
jako číšník v baru. Proč? Protože nedokáže využít své zna-
losti patřičným způsobem. Jaký smysl má pak jeho vzdě-
lání a učení? Ten, kdo si uvědomil své pravé bytí, by se 
neměl chovat jako někdo, kdo je dosud nevědomý. Musí 
jednat na základě své moudrosti. Musíte vědět, co jste  
a jaká je vaše povinnost, a podle toho se chovat. Nepřišli 
jsme na svět pouze, abychom jedli a plnili své žaludky, ale 
abychom osvobodili svět. 
Světec Tukárám řekl: „My, co pocházíme z Vaikunthy (pří-

bytek Boha), tu jsme pro tento jediný účel.“ Velcí moud-
ří mistři tu ponechali nějaké jídlo (prasád neboli učení). 
Měli bychom se z toho najíst (poučit) a osvobodit se. Je to 
požehnané posvátné učení z jejich úst. Ve skutečnosti to, 
co bylo chápáno jako falešné, vám nakonec bylo k užitku, 
zatímco to, co se jeví nejprve jako pravé, je pro vás pak ne-
bezpečné. To nepravé (falešné) je žezlo Boha smrti, Jámy. 
Královstvím Boha smrti, Jámy, je tento svět (jeho projev). 
Pokud někdo vstoupí do království Sebe-poznání, králov-
ství Boha smrti Jámy (svět) přestane existovat. Náležitě 
vytěžil ze života ten, kdo pochopil, že svět je falešný. Ji-
nak tu čeká velká a mocná ruka Boha smrti, jež tu je při-
chystána. Musíme vyklestit stezku Poznání, protože celý 
svět je vyplněn spoustou divokých lesů. Odkud jste přišli? 
Přemýšlejte o tom prosím velice důkladně. Proč jste sem 
přišli? Je to vaše poslání mít děti a založit velkou rodinu? 
Pomysleli jste někdy na to? Pokud na to nemyslíte, pak 
kdo a jak vás osvobodí?
Když jednoho dne vaše tělo zemře a bude spáleno, celá 

vaše hra tím pádem skončí, a vy budete vyřízeni. Musíte 
začít od začátku v novém zrození. Nikdy jste nepomysleli na 
toto: „K čemu to vše vůbec je?“ Z toho důvodu musí být pla-
men Já uchován tak, aby zářil skutečnou bezžádostivostí.  

vsejeiluze_knihovnicka.indd   106 24.6.2014   8:57:18



107

Pouze pak bude duchovní dosažení možné. Pokud ne-
budete opravdu bezžádostiví, Poznání nikdy nezískáte. 
Zřeknutí se věcí a pocit nezájmu je znakem pokroku na 
duchovní stezce. Poté, kdy k tomu dojde, budete rozhod-
ně naplněni radostí a klidem. Odhozením iluze získáte 
Brahman. Rozpusťte se ve skutečnosti svého Bytí. To je  
smysl našeho života. Jen kvůli tomu jsme přišli na svět. 
Na základě tohoto uvědomění neustále praktikujte a zís-
kejte Sebe-poznání. Dosáhněte „Poznání Brahman“.
Vše, co se odehrává v každodenním životě, pečlivě pro-

zkoumejte. Guru vám nebude každý den říkat, co máte 
dělat, takže studujte s takovým nasazením, abyste mohli 
čím dál víc chápat Poznání, které vám Guru uděluje, a tím 
Gurua nejvíce potěšíte. Jednejte a dbejte ve svém životě  
o to, aby nevyhasla vnitřní lampa Poznání. Nečekejte  
a neříkejte: „Nejprve si dokončím své rodinné povinnos-
ti, a potom se začnu zajímat o duchovní život.“ Je zbyteč-
né říkat, že království získáte až po zničení celé armády. 
Měli byste získat Poznání, ještě když je armáda neponiče-
ná. Podobně pokračujte v provádění duchovní praxe (sád-
hany), dokud dýcháte. Nevšímejte si kritiky ostatních lidí. 
Zachraňte své Já od nekonečného cyklu rození. Udělte 
Mu svobodu. Nechte odejít ego, a tím budete osvobozeni.
Pýcha je zabijákem Já. Pochopte toto: „Já nejsem synem 

iluze. Já jsem Paramátman. Jsem za kvalitami. Urážky či 
pochvaly se mnou nemají nic společného.“ Světskému člo-
věku se dostane potupy či pochvaly. Já jsem bez pochyb-
ností, bez formy, zcela odpoután a ničím nedotčen. Co má 
rodinný život co dělat s odpoutanou bytostí? Pro toho, kdo 
to chápe, již spoutanost neexistuje. Tato osvobozená by-
tost je svobodná i přesto, že nadále fyzicky žije ve světě. 
Netrpte zbytečně ve snaze uchovat slávu a jméno vašeho 
otce. Zůstaňte s Poznáním Brahman a přestaňte se sužo-
vat světským životem. Oddejte se Bohu (Ráma) a staňte se 
Bohem. Zůstaňte jako Brahman.

Večer, 10. 12.1934
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46. Sloužit u nohou Mistra
en, kdo se soustředí v oddanosti bez jakéhokoliv 
očekávání, nevnímá či nevidí nic, kromě Boha. Je 
spojen se Skutečností a získá všechny duchovní 

síly. Ten, kdo nic neočekává, kdo je sjednocen s Pánem,  
a u koho došlo k rozlomení spárů touhy, nepřikládá těm-
to silám žádnou hodnotu. Ve světě je pět elementů a Já  
(Átman). Tato šestice spolu s nevědomou individualitou 
tvoří dohromady sedm prvků. Individualita je dvojí. Jed-
nou je to individualita (džíva) a jindy Bůh (Šiva). Ten, kdo 
lpí na pocitu „moje“, stává se individualitou. Když si ně-
kdo myslí „Vše jsem Já a Já prostupuji vším“, stává se  
Bohem. Individualita je předmětem vývoje. Džíva (indivi-
dualita) byl zprvu velmi malý atom. Ve vodě na špičce ko-
rálu se nachází tisíce živočišných organismů. 
Džíva je natolik drobný, a i přesto dokáže dorůst do velké-

ho těla, a to kvůli svým touhám. Lev je mocnější než slon, 
ale člověk je nejmocnější, přesto má více strachu. Člověk 
se bojí všech dalších stvoření, a právě důsledkem strachu 
se zmenšil, co se fyzické velikosti týče. Kdyby neměl žádný 
strach, byl by obrovský, ale vzhledem k nevědomosti kva-
litativně upadá, a dokonce umírá.
Jestliže se stanete zajedno se světem prostřednictvím po-

chopení, že celý svět jste vy sami, stáváte se Paramátman. 
Jinak, i kdybyste byli sám Pán Šiva, stáváte se otrokem. 
Dostane-li se vám poučení od Gurua a stanete-li se moud-
rými, přeměníte se z otroka v nekonečnost. Veškerá iluze 
je kvůli ztotožnění se s tělem. Zahoďte koncept, že jste 
fyzické tělo. Tímto způsobem se stanete nekoneční a mů-
žete být vládcem času a smrti. Když je strach ze všech 
stvoření překonán, nazývá se to Poznání. Strach je tu do 
té doby, dokud zůstáváte malí a tělesně omezení. Jakkoliv 
dlouhý bude váš život, nezapomeňte, že i Brahma a Šiva 
jsou předurčeni k zániku. Zemřou za mnoho a mnoho let, 
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lidské bytosti umřou po kratší době. Bohové jsou také 
smrtelní. Člověk se přestane bát poté, kdy přijme učení 
Satgurua. Tělo je vytvořené z pěti elementů. Já je životní 
energie, je nesmrtelná, nezničitelná, a nemá žádné zrození 
či počátek.
Když se Já dívá na život skrze oči nevědomosti, stane 

se individualitou, a trpí zrozením a smrtí. Ale pokud se 
On dívá očima, které vše vidí s poznáním a moudrostí, 
automaticky se z individuality stane Paramátman v těle, 
aniž by musel procházet zrozeními a smrtí. Zjistěte, jak se 
díváte, když nahlížíte na druhé. Jestliže se díváte spolu  
s božskou podstatou, uvidíte Boha. Pokud se však díváte 
jako lidská bytost, uvidíte lidskou bytost. Jestliže se dí-
váte s konceptem „přízraku“, spatříte přízrak. Měli byste 
pozorně sledovat svůj způsob nahlížení na věci. To, jak spí 
ryba ve vodě, lze poznat jen, když se stanete rybou. Prav-
du světa poznáte, jen když se sami stanete „Ochráncem“ 
(Višnu). Je to individualita, která je vytvořena z elementů. 
Tato individualita, která je zformována z pěti elementů, 
by se měla stát Bohem, Šivou, tím, že dosáhne stavu Šivy. 
Podobně, když poznáte podstatu Višnua, sami se stanete 
Višnuem. Živelné vidí jen živel. Boha spatří jen Bůh.
Osoba může vidět jen podle druhu zrození, které na sebe 

bere. Zřekněte se pomíjivého přízemního konceptu, že jste 
individualita, a pak pomocí konceptu, kdy sebe berete 
jako Boha, se stanete Bohem. Podle druhu své oddanosti 
získáváte potřebný užitek. Pokud jste oddáni světskému 
životu, stanete se pozemskými jedinci. Jestliže věnujete 
svou oddanost Šivovi, stanete se Šivou. Snažíte-li se sou-
středit, iluze se vám v tom snaží co nejvíce zabránit a chce 
vás strhnout dolů nabízením duchovních sil, které se rov-
nají rozpínání světského života. Špinavá věc se již nestane 
špinavou tím, že se dostane do kontaktu s něčím špina-
vým, protože je sama špinavá. To, co má vyšší kvalitu, ať 
je to cokoliv, se může stát nečistým, ale jak se to, co je 
samo nečisté, stane čistým?
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Bůh říká: „Individuality neznají štěstí, které je se mnou, 
a jsou odlákáni duchovními silami.“ Pokud je někdo závis-
lý na masité potravě, tak i když přestane jíst maso na čtyři 
dny, touha tu je stále, a po uplynutí této doby začne zno-
vu s tímto zvykem. Peníze, vydělané obchodováním ve svě-
tě, jsou pro duchovní dosažení k ničemu. Hodnota není 
jedna a ta samá, je odlišná. Hodnota duchovního dosa-
žení je větší. Je nutné to vyměnit. Ten, kdo začne prakti-
kovat duchovní život s ambicemi, Sebe-poznání nedosáh-
ne. Ten, kdo se soustředí na Já bez jakéhokoliv očekává-
ní, získá Poznání velmi snadno. Jak můžete spatřit svou 
tvář v zrcadle, stojíte-li před ním zády? Svou tvář spatříte 
pouze, když se přímo díváte do zrcadla. Jak můžete získat 
stav Paramátman, je-li vaše pozornost odvedena silami?
Nestaňte se světcem za účelem získat cokoliv ve světě. 

Buďte světcem čistě pro stav světce. Paramátman může-
te realizovat, jen pokud je oddanost bez jakékoliv touhy. 
Když je oddaný se mnou spojen, nestará se o nějaké síly. 
Získá čistě jen můj stav. Vnitřní blaženost je možná pou-
ze, je-li služba Guruovi bez sobeckého záměru. Ten, kdo 
věnoval své tělo pouze oddanosti k Bohu, a kdo je oddán 
Guruovi, nemá potřebu duchovních sil. Jediný způsob 
dosažení svobody je „bezžádostivost“. To je jediná cesta ke 
skutečné svobodě. Nesmí zde být ani špetka sobeckosti, 
nebo nějaké touhy získat cokoliv. Aspirant musí být zcela 
bez žádostí. Stejně jako muž nemá touhu nosit ženské 
šaty, oddaný nemá žádosti a díky tomu dosahuje stavu 
Paramátman.

Ráno, 11. 12. 1934

ba
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 47. Sloužit nohám Mistra
en, kdo se zřekne všech ostatních cest a odevzdá 
se zcela Satguruovi, se díky službě Mistrovi stane 
skutečně „Tím, kdo dosáhl Jednoty“, Siddhou. Ten, 

kdo má aktivní základ Všemocného Boha, slouží Mistrovi. 
Nikdo jiný o tom rozjímat nebude. K tomu je nutná kvali-
ta čiré sattvy. Ten, kdo má víru, že Guru je vše, dosáhne 
stavu Paramátman. Pokud máte tento postoj, buďte ubez-
pečeni, že znak bez-žádostivosti je tím, co přináší velké 
vnitřní blaho. Zcela jistě pochopte, že ten, kdo je věrně  
oddaný nohám Mistra, získá Sebe-poznání. Stejně jako 
někdo, kdo je nešťastný, vypudí posvátnou krávu Kámad-
hénu (krávu plnící přání), a ti, kdo jsou zabednění a mají 
tupý intelekt, nikdy nezískají hlubší poznání. Osoba, kte-
rá není šťastná, trpí z dopadů svých vlastních chyb, a ni-
kdy si nevyslechne světce. Mnoho lidí potkalo velké štěstí, 
když se setkali se Satguruem alespoň jednou za život, ale 
pouze ten, kdo má víru, je zachráněn a povznesen. Jaká je 
víra, takový je výsledek. Ten, kdo nemá v oblibě potěšení 
z tělesných požitků, snadno získá védskou moudrost, a je 
tudíž vrcholně inteligentní. Tomu se říká „Obrovské štěs-
tí“. Proč se starat o duchovní síly, když jste se všeho zřekli? 
Ten, jehož ego je pryč, nepřikládá silám žádnou hodnotu. 
Oddanost, osvobození, hojnost a síly (siddhis), to vše leží 
u jeho nohou. Průměrní lidé to nepochopí. Vynakládají jen 
zbytečné úsilí. Všechny síly přicházejí tomu, kdo vůbec 
nic neočekává.
Býk není chován za tím účelem, aby střežil úrodu, pro-

tože by ji celou sežral. Kdo by dal kočku k mléku, aby ho 
hlídala? Plody sklízí ten, kdo je bez touhy. Ten, kdo nemá 
žádná očekávání nebo touhu, tyto síly získá, a třebaže 
nemá potřebu je mít, síly u něho mohou zůstat, i když 
je odmítne. Ve skutečnosti siddhis také potřebují klid 
a odpočinek. Jsou unaveny z vyřizování všech obtížných  
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problémů světa. Naváží kontakt s bezžádostivou bytostí, 
aby si dopřály jistý odpočinek, ale od člověka, který je chti-
vý po požitcích, rychle utečou. Ten, kdo je bezžádostivý, 
získá poznání, a stane se po zásluze Paramátman. Dosáh-
nout Brahman je nemožné pro toho, kdo nemá víru v Gu-
rua. Přirozenost Brahman je právě taková. Sebe-realizaci 
je velice těžké pochopit. Ti všichni, kdo se stali duchovně 
uvědomělí, Sebe-realizace dosáhli jen díky naprostnému 
odevzdání se Guruovi. Jak může někdo získat duchovní 
poznání bez Gurua? Běžnou školní výuku vyučují učitelé 
ve škole, zatímco učení, které je vykládáno Guruem, je 
„vyšší poznání“, které se týká Brahman. K tomu, abys-
te skutečně nabyli vlastní přirozenosti, se musí svědek 
stát Prožíváním Já (Brahman). Je tu to, co je pozorováno,  
a musí tu být svědek, který vše pozoruje. Náboženství  
zrozené z Brahman, je právě takové. Proto musíte mít od-
danost k Satguruovi.
Ti, kdo jsou méně inteligentní, jsou snadno silami (sid-

dhis) svedeni, protože jejich mysl chová bez toho, aby si 
toho byli vědomi, jemný pocit ega. Pocit sebe-důležitosti je 
velice lákavý. I když třeba víte, že jste Paramátman, stá-
le se považujete za individualitu, a zbytečně si přejete tr-
pět žalem a strastí. I když znáte význam slova „zbytečně“, 
plně si neuvědomujete jeho dosah. Tím, že nahlížíte na pět 
elementů v nevědomosti, stáváte se individualitou (džíva) 
a nahlížením pomocí „Oka moudrosti“ se stáváte Bohem 
(Šiva). Pokud se díváte s konceptem „Vše je Brahman“, 
stanete se zajedno s Paramátman.
Slovo „Kumbhaka“ neznamená ani tak zadržení dechu, 

jako spíš zjištění, že „já vyplňuji celý vesmír, jako voda 
naplňuje hliněný džbán, kterému se říká kumbha.“ Znát 
svět takový, jaký je, je výdechem neboli „réčaka“, a jednota 
„mne“ se světem je nádechem, neboli „púraka“. Slovo švá-
sa značí dech a višvása neboli důvěra, značí mít lítost. To 
znamená, že lítost je pociťována do té doby, dokud si mys-
líte, že to jste vy, kdo dýchá. Ten, jehož pocit dvojnosti je 
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pryč, je synem Gurua (Guru-putra). Když žijete jako šes-
tý element, tedy jako Já, jenž je za pěti elementy, stane-
te se Bohem, a Bůh je Všudypřítomný. Potom to, co vidíte, 
již nejsou dále lidé neboli džána, ale vše vidíte jako „Jed-
noho Boha“ čili „dohlížitele ve všech lidech“, Džanardana. 
Jestliže se díváte tímto způsobem, stanete se Bohem, ji-
nak budete žít jako omezená individualita.
Bůh nikdy nevrhne ani letmý pohled na osobu, která vy-

žaduje síly. Zřeknutí se všech tužeb je hlavním prostřed-
kem k dosažení pravého osvobození. Být bez jakéhokoliv 
očekávání je nejvyšším stavem. Naprostá svoboda, stav 
zvaný „sájudžja“, tíhne k nohám toho, kdo je bezžádosti-
vý, jako bláto, co se lepí na nohy. Očekávání je touha. Být 
bez očekávání je samo o sobě stav bezžádostivosti. Víra  
v Satgurua je největší štěstí. Je znám příběh o jednom šev-
ci jménem Basanna. Švec jednou připravil boty pro svého 
Gurua z vlastní kůže. Když se o tom doslechl král, žádal 
si také pár takových bot pro sebe. Když švec králi nepo-
sloužil a jeho žádost tudíž odmítl, král ho k tomu násilím 
donutil, až mu švec boty dodal. Jenže jakmile si král boty 
obul, jeho tělo začalo mít palčivý pocit. Král úpěnlivě ža-
donil o odpuštění. Potom Guru řekl králi, aby se osprcho-
val v ševcově koupelně, a když král skočil pod vodu, tento 
pocit se utišil. Bůh nesnese nátlak, ke kterému je donu-
cován žák Gurua. Guru řekl, že ani on sám není způsobilý 
k tomu, aby nosil tyto boty, protože by to zvětšilo jeho pý-
chu, a pocítil, že by je měl nabídnout svému Guruovi, kte-
rým byl Gurulingadžangam Maharadž (učitel Bhausaheba 
Maharadže, který byl učitelem Siddharaméšvara Maha-
radže). Potom, skrze tuto jeho projevenou bezžádostivost 
a odřeknutí pýchy, si žák Gurua uvědomil svou pravou 
přirozenost. Taková je víra v Gurua. Pokud je zde napro-
stá víra v Gurua, pak můžete přivézt i mrtvého k životu 
tím, že na něho položíte trochu hlíny.
Řeknu vám, a na to přísahám, že to je Guru, který při-

náší plody, jež jsou ve vašem vlastním srdci. Ví o všem, co 
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děláte. Je to On sám, kdo dává nejvhodnější plody. Guru 
má jediný úkol, a sice dát vám poučení. Mít oddanost, 
víru a studovat, je prací oddaného. Musíte studovat. Ne-
vzdávejte se oddanosti, i kdyby se na vás snesla spousta 
pohrom. Jak by mohl oddaný a ten, co oddaný není, spolu 
navzájem vůbec někdy souhlasit? Ti, kdo nemají žádnou 
oddanost, budou pouze bojovat. Oddaný bude muset čelit 
obrovskému odporu a nepřátelství a musí snést tvrdou 
kritiku a soužení. V tom je duchovnost. Tento oddaný je 
rodící se Bůh. Paramátman na něho čeká. Význam nej-
důležitější části Upanišad je tento: „Nemějte žádné oče-
kávání.“ To je největší tajemství. Éknáth Maharadž říká, 
že díky požehnání, které se mu dostalo od jeho Gurua, 
Džanardana Svámího, získal tento stav. S vnitřním kli-
dem se stal bezžádostivým, a dosáhl „vnitřní radosti“.

Večer, 11. 12. 1934

ba

48. Oheň Poznání
dyž mají mysl a objekty smyslů neshody a začnou 
se dostávat do sporu, je zažehnuto palivové dříví, 
a les nevědomosti hoří, až je nakonec celý zničen. 

Ten, kdo se spřátelí se Satguruem a přijme Ho, obdrží od 
Něj požehnání. Ten, jehož nevědomost je spálena „ohněm 
požehnání od Gurua“, získá Sebe-poznání. Jak dlouho se 
ještě budete oddávat světskému životu poté, co vás Boží 
milost přiměje k činu, a vy se tak stanete rezolutní v po-
stoji? Budete natolik otráveni světem, že zvěř světa, šaka-
li, psi, tygři smyslnosti, zlosti, chtivosti atd. začnou utí-
kat pryč, protože džungle světského života se ocitne v ohni  
a les nevědomosti začne celý hořet.
Když se vzdáte připoutaností k majetku a tomu, co jste 

si oblíbili, pak všechny nemoci a pohromy uprchnou. 
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Pouta zaujetí a pocit vlastnictví jsou trny života. Se Sebe- 
poznáním se tyto trny klamu začnou upalovat, až nakonec 
shoří. Krajta svádění je spálena na popel. I smrt, která je 
„časem“, což znamená navršenými momenty, začne hořet, 
až celá uhoří. Tygr egoismu nemůže nikde najít úniko-
vou cestu, kudy by utekl. Oheň Poznání spaluje veškerou 
nevědomost a jeho síla je obrovská. V iluzi spálí úplně 
vše, a jakmile je hotov, udusí nakonec sám sebe, když vy-
čerpá svou vlastní spalující sílu. Taková je velikost Ohně 
Poznání.

Ráno, 12. 12. 1934

ba

49. Žijte podle Sebe-poznání
šechen vzduch, vítr a životní síla, jak uvnitř, tak 
vně, jsou jedno. Celé je to součástí těla. Veške-
rý prostor je jeden jediný. Jas je stejný jak uvnitř, 

tak vně. Pokud nezaujmete vnější prostor, nebudete velcí. 
Můžete říci „ten prostor je mnou“, ale pokud ho celý ne-
prostoupíte, tedy i prostor ostatních, nemůžete tvrdit, že 
je vámi. To vše je vámi. Vy jste vše. Pět elementů a jediné 
Já je stejné u každého. Musíte tomu uvěřit a volně v tom 
spočinout. Když něco píšete na vodní hladině, stačí, abys-
te napsali první písmeno, a stejně na hladině nezůstane. 
Jakmile začnete psát další písmeno, je to první pryč. Ta-
kový je sled událostí v tvoření, ve zdánlivém, jevícím se 
světě. To vše je celistvé, nerozdělené Brahman, jež je všu-
de stejně rozptýlené. Pokud získáte nějaké Poznání, mů-
žete si ho vzít na jakkoliv vzdálené místo, a ono je s vámi.
Kráčejte zároveň ve vzduchu, v nebi i na zemi. Nelze 

žít tím způsobem, že se budete dotýkat pouze jednoho  
a to další necháte stranou. Vše dohromady tvoří tělesnou 
formu. Pět elementů vytváří jedno univerzální tělo. Pět  
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elementů tvoří Jedno Brahman. Pět elementů je zajedno  
s Já. Všechny věci jsou s „Já“ shodné. Pokud Pán  
Ganéša jezdí na myši, pak je větší, ale pokud se myš bude 
vozit na Ganéšovi, pak je větší ona. Celý svět je jako myš, 
jezdící na Ganéšovi. Snaha světa, jeho skutečná funk-
ce, je právě taková. Pokud jste samotným Ganéšou, žijete  
v nejvnitřnější existenci, základní části Bytí. Co získáte, 
jestliže veškeré ponaučení je pozřeno tělem? Tělo je země. 
A ta zhltne všechny vozy najednou, tedy v náležitou dobu. 
Měli byste být Ganéšou, a do praxe zavést to, co jste se 
naučili.
Malý kluk byl poslán na záchod, aby zde vykonal velkou 

potřebu. Přišel tam a vyprázdnil se, ale zapomněl si sun-
dat kalhoty nebo se po vykonání potřeby neočistil dosta-
tečně vodou. Byl dotázán, proč to neudělal. Odpověděl: 
„Udělal jsem přesně to, co jste mi řekli. A to, co mi nebylo 
přikázáno, jsem neudělal.“ Vy děláte to samé. Jak vám ně-
kdo může říct úplně vše? K pochopení musíte dojít sami. 
Dítě, které každý den studuje a čte, vám dá rychlou odpo-
věď. Může obratně odpovídat, neboť neustále něco studu-
je. Měli byste studovat podobným způsobem. Vyslechnete 
si něco, pak jdete domů a děláte mnoho dalších věcí, ale 
na učení přitom zapomenete. Jak to pak můžete vzhledem 
k této nepozornosti správně a plně chápat? To je důvod, 
proč se vám to musí každý den znovu a znovu opakovat. 
Avšak to, co se naučíte, se neztratí. Studium by mělo být 
plně vstřebáno. Samotný život, všechny atomy, všechny 
molekuly a Já, které je ještě jemnější než to velejemné, „To 
Vše jsem Já“. Oheň, voda, nebe, všechny elementy, to vše 
je Jedno. Neexistuje nic dole, nic nahoře, nic vzadu, nic 
vpředu. Všechna jména a formy jsou falešná. Slon, kůň, 
prostě cokoliv – to vše je iluze. To, co je, je Já - jedna ryzí 
duše. Všechna jména a formy jsou klamná.
Řeka poznání je pohlcena jménem a formou. Veškeré  

poznání je jako řeka, která se však kvůli jménu a for-
mě stala velmi malou, zúženou a bezvýznamnou. Velká  
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nezměrnost, kterou je Já, je za jménem a formou. Právě 
kvůli omezenosti jménem a formou došlo k něčemu, co se 
dá přirovnat k řece, která místo aby nesla loďku, se pla-
ví v loďce. Slon, kůň a hory – to vše se plaví v této vodě, 
ale ani vrabec zde nemůže uhasit svou žízeň. Brahman 
ve formě vrabce nemůže uhasit svou žízeň. Nenechte se 
oklamat iluzorním egem v podobě „jména a formy“. Zů-
staňte takoví, jací jste. Myš by se neměla vozit na Ganéšo-
vi. Ganapati (Ganéša) byl posazen do dřevěného sedadla. 
Myš vylezla po jeho zádech a ukradla mu sladkou kuličku 
ládú (cukroví) z ruky. Myš si řekla: „Ganéša se každý den 
vozí na mně, dneska budu sedět já na jeho těle a jíst jeho 
ládú kuličku. Když Ganéša jezdí na myši, získává všechny 
síly, ale pokud myš sedí na těle Ganéši, všechny síly mu 
odejme. Pokud sebe chápete jako malou přízemní bytost, 
myslíte na stále víc věcí, kterých se dožadujete. Jednou 
máte potřebu chtít toto, pak zase tamto. Pokud však sebe 
pokládáte za prapůvodní, věčně existující a nesmrtelnou 
duši, a rovněž to také realizujete, pak se vaše nutkavá 
potřeba něco si žádat zcela zmenší, až zcela ubude. Ne-
budete mít potřebu o něco prosit a být žebrákem. Bude-
te naplněni stále větším klidem, spokojeností a zdravím.  
Automaticky začnete dostávat vše postačující a to, co plně 
uspokojí vaše potřeby. Pocítíte klid a spokojenost.
Proto přísahejte, že jste Brahman, jež je vnitřním zaku-

sitelem všech zkušeností. Kdo je vlastník pole? Je to král 
nebo farmář? Králi musíte platit odvody, daně. On je vlast-
ník. Vše vnitřní a vnější náleží pouze králi! Vy nejste nic 
než vesničan. Můžete žít na vesnici, což je vaše právo, ale 
veškerá moc je svěřena králi. Čí moc by měla být uznána? 
Na základě zvyku by manžel neměl vyslovit jméno své ženy 
a žena by neměla vyslovit jméno svého muže, protože se 
má za to, že pokud se osloví někdo, kdo ve skutečnosti 
nemá žádné jméno či formu, je tím ztracena určitá du-
chovní hodnota. Hlavním významem je však v tomto pří-
padě poznání, že Brahman nemá žádné jméno či formu.
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Honosné šaty jsou určeny lidem, co se pyšní svým zje-
vem. K čemu jsou mi tyto luxusní šaty? Pohnutkou  
k tomu obléct si krásné šaty je potřeba vypadat před dru-
hými pohledně, nebo tím dát najevo svou zámožnost. To 
vše je pýcha. Pokud jsou šaty exkluzivní, musíte na ně 
dávat pozor, jsou-li obyčejné, není žádný problém v tom, 
kde se posadíte. Můžete sedět kdekoliv. Pokud si je sundá-
te a pověsíte venku, nepotřebujete se trápit jejich ztrátou. 
Jediné, co je vaše, je jídlo, které jste snědli a dostali do 
žaludku. Stručně řečeno – nic vnějšího vaše není. Vněj-
ší věci jsou určeny pro ostatní. Veškerá nenasytnost je 
zbytečná. Trpíte pouze kvůli egu. Vzdejte se ega. Bohatý 
člověk je šťastný na základě domnění, že je bohatý. Jenže 
jediné, co v něm panuje, je nenasytnost, nic jiného. Měli 
byste zaujmout postoj, že „vše ve světě náleží mně“, a tím 
přestat po něčem lačnit. Zmenší se vaše velkolepost, když 
řeknete, že něco není „vaše“? Tělo je schopné se dál pohy-
bovat, a to jediné je vaše potřeba. Vše ostatní tu může či 
nemusí být, co ztratíte?
Ráma a Krišna byly dvě odlišné postavy, ale mantra „Rá-

makrišna Hari“ je utvořena způsobem, že se obě jména 
spojí. Pak je pryč jak Ráma, tak i Krišna, a přemění se  
v „Rámakrišna Hari“. Zanechte přetvářky vlastnictví a ne-
nasytnosti. Všechen majetek syna Gurua patří Guruovi. 
Vzduch, voda, světlo, noc, den – to vše je jen pro Něho. 
Vše je Jeho, takže kde je jakýkoliv nedostatek? Ten, kdo 
nakrmí živočichy žijící ve skále, a ten, kdo dá jídlo ptá-
kům, hnízdícím na vrcholu nejvyšší hory, je pouze „On“, 
jenž dává vše svou vlastní silou. Na každém zrnu je vyryto 
jméno konzumenta. On je vše. Jídlo a On nejsou dvě od-
dělené věci. On je tygr a také kůň. Protože je On formou, 
je také jménem.
I když nazvete všechny končetiny svého těla rozdílným 

názvem, to vše dohromady oslovíte jako „já“. Buďte stej-
ně tak sjednoceni se všemi věcmi a zvířaty. Buďte Já. 
Buďte svým vlastním pravým Já. Berou na sebe prostor, 
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voda a další elementy nějaké vlastnosti, jako například 
schopnost sezení, spaní atd.? Jsou tu všude po celou 
dobu. Nedržte se Jednoty pouze jako intelektuální vědo-
mosti, převeďte ji do praxe, a jednejte podle toho. Když 
Ardžuna začal jednat na základě toho, co si vyslechl  
a co se naučil, dosáhl mistrovství. Karna nepokračoval ve 
studiu lukostřelby, a proto si na ni nemohl vzpomenout 
ve chvíli, kdy to potřeboval umět. Země představující fy-
zické tělo spolkla jeho válečný vůz, jeho poznání. Sebe- 
realizovanou bytostí, tedy Džňáninem, se stanete jen teh-
dy, když prožíváte svou realizaci ve svém každodenním 
životě.

Večer, 12. 12. 1934

ba

50. Význam Satgurua a „Ty jsi To“
ýznam a sláva Satgurua, opravdového mistra, je 
nezměřitelná. Ten, komu se po získání Poznání 
zeslabí víra v Gurua, nedosáhne radosti „největ-

ší blaženosti“. Zeslabení víry v Gurua je příčinou selhání. 
Neměli byste se dokonce ani napít vody předtím, než ji nej-
prve nabídnete Guruovi. Všechny činy a věci, ze kterých 
se chcete těšit a užívat si jich, by měly být nabídnuty Gu-
ruovi a pouze to, co zůstane, byste si měli vzít. Slovo „jsi“ 
ve významu prohlášení „Ty Jsi To“(Tat Tvam Asi), je mož-
né dosáhnout jen díky Milosti Gurua. 
Sloužit Satguruovi je to nejvýznamnější. Tato oddanost 

vám dovolí dosáhnout stavu, jenž není ničemu ve světě ro-
ven. V momentu „Tohoto“ dosažení nastane změna v inte-
lektu. Avšak iluzorní myšlenka přijde na mysl a zeptá se: 
„Jaký význam má Guru?“ Proto nikdy neopouštějte od-
danost ke Guruovi. Pouze v důsledku hluboké víry v Gu-
rua budete schopni dosáhnout Realizace, a pak poznáte, 
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že vše se děje podle vašeho přání. Musíte skutečně cítit  
a zakoušet význam slova „jsi“ (Asi), uznat sebe jako Brah-
man a dosáhnout tak konečné spokojenosti. Sebe-pozná-
ní je vnímáno jako něco, čeho lze stěží dosáhnout, proto-
že vaše oddanost je nedostačující. Oddanost k Brahman  
s kvalitou a formou ve tvaru Gurua (oddanost zvaná sagu-
na) je velice obtížná. Oddaný pocítí ztrátu i při sebemenší 
zahálčivosti ve svém úsilí. Zahálčivost proto není vhodná, 
co se jeho oddanosti týče.
Vzdát se všech věr (konceptů) má zvláštní význam. Zna-

mená to, že byste se měli vzdát všech svých zvyků, kte-
ré vyživují vaše tělesné vědomí. To zajistí váš úspěch na 
duchovní cestě. Zabít Kuruovce (z Bhagavadgíty) zname-
ná zabít totožnost s fyzickým tělem. „Bojovat“ je to, co se 
nazývá vírou. To je stezka povinnosti. Musíme bojovat, 
abychom zničili nevědomost a získali Sebe-poznání. To 
se nazývá vaší přirozenou povinností. Proto musíte vyko-
nat svou povinnost, musíte jednat, a pokud nesplníte, co 
máte, osud si vynutí nějakou činnost, a vy zakusíte pád. 
Víra musí být následována a boj musí být podstoupen. 
Proveďte to tak, jak vám říkám. Máte dostačující poznání, 
ale vaše víra je nedostatečná. Zvětšete intenzitu své víry. 
Posilněte svou víru v Satgurua.
Musíte mít přesvědčení o „Absolutní přirozenosti Brah-

man“. Není tu nic než Brahman. Podle toho, jaký je váš 
vnitřní pocit, takový je Bůh. Rozdíl ve vašem cítění nasta-
ne pouze dle vaší víry. Ti, kdo si přejí stát se Bohem, by 
měli následovat stezku oddanosti. Stav Brahman bude váš  
v okamžiku, kdy je vaše oddanost prokázána. Závoj ne-
spočtu dní musí být odstraněn. 
Pokud vaše oddanost zeslábne poté, co získáte Sebe-

poznání, pak toto Poznání nepřináší úspěch. Díky vlast-
ní oddanosti k Bohu se stanete slavnými a významnými 
ve světě. Takový oddaný nic nepotřebuje. Kde je nedo-
statek v Jeho víře? I když byl Krišna princ, sloužil své-
mu Guruovi, a vykonával mnoho těžké práce. To vyústilo  
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v to, že Krišna získal více Božské hojnosti, než jeho Guru. 
Každému se dostane takového postavení, jaké si zaslouží. 
Výsledek opravdové víry je jednoznačný a zaručený.

Ráno, 19. 9. 1935

ba

51. Džňanéšvarí
atguru může být přirovnán k „horkému slunci“. Pro-
blém nastává, jakmile slunce vyjde. Král i žebrák si 
v hlubokém spánku užívají stejnou radost. Vyjde-li 

slunce poznání, přestane existovat den či noc. Protože je 
zdání světa hrubo-hmotné, zdá se být svět skutečný, i když 
je to pozemský sen. Když se rozptýlí „světlo poznání“, zru-
ší se iluzorní zdání světa. Satguru je „slunce poznání“. Den 
Sebe-poznání začal existovat pro „děti poznání“. Ptáci (dží-
vové) dostanou oči Átman (Já). Strach v myslích těch, kteří 
kráčí po stezce Sebe-poznání, je pryč. Když se rozptýlí svět-
lo Já, temnota světského života je zničena, a pak přichází 
zdání duchovních sil, které nejsou nic než přízrak.
Když chápete, že jste On, pak se jedná o pravé poledne, 

kdy je slunce na vrcholu. Iluze je noc, která nadále udržu-
je sen o existenci celého světa. Když celá noc iluze zmizí, 
zanikne s ní rovněž sen pocitu „já“. Poté je plně realizová-
na „velká zkušenost“, která se stává naším místem půso-
bení. Satguru je slunce, které ničí jak východ, tak západ 
(slunce). Vyšlo slunce v podobě Satgurua. „Vidět“ zname-
ná vidět svět. To je iluze a Já tím pádem není poznáno. Ve 
Védántě existuje falešný koncept, který se nazývá „iluze“, 
a ten Satguru zcela zničil. Velikost Gurua je tak obrovská, 
že mi nezbývá než Ho velebit používáním Jeho vlastních 
slov. Co jiného mohu dělat?
Satguru je za dnem a nocí. Kdo Ho může vidět? On 

je Mistrem světla, ale je také Pánem „konečné stezky“ 
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(Nivrittinath), a ta naopak nemá žádné světlo. Nechť je Jemu 
opětovně provolávána sláva. Nikdy nebude dostačující 
jeho oslavování. Je to stejně tak zbytečné, jako když bude-
me nazývat krále boháčem. Satgurua není možné takovým 
omezujícím způsobem chválit. Mohl by někdo vyčíslit, co 
vše nám Satguru udělil? Védánta je tím nejvýznamnějším 
pátráním. Šťastný je ten, kdo ji skutečně studuje. To, co 
je vykonáváno tělem, je umění, a to, co je dosaženo myslí 
neboli vědomím, je poznání neboli vidja. Čtrnáctým typem 
poznání je „Poznání Brahman“, tedy Brahmavidja. Sílu, 
pomocí které se toto Poznání zvětší, není možné změřit,  
a Védy jsou písma, která byla sepsána po prožití tohoto 
Poznání. Každý hledající, který byl schopen se plně obrá-
tit do nitra, zachytil tuto zkušenost.

Večer, 19. 9. 1935

ba

52. Bůh prostupuje světem
větec Éknáth se klaní svému Guruovi Džanardanovi 
Maharadžovi a říká mu: „Pocit, že tu je světská exis-
tence, se vytratil ve chvíli, když jsem získal Sebe-po-

znání.“ Není to tak, že přestal vidět svět, ale spíš že si uvě-
domil důležitost Gurua, který ví, že tu není „ty“ či „já“. 
Dokud zde je „já“, jsou tu všechny další věci. Co zůsta-
ne, když „já“ přestane existovat? Jak může být Bůh roz-
místěn v prostoru, který jste celý zabrali? Potom dokud tu 
jste, je správné provolávat slávu Guruovi (Já). Když obo-
jí, tedy „já“ a „ty“, je pryč, zůstává tu pouze Já. Odděleni 
zůstanete do té doby, dokud si neuvědomíte „Jednotu po-
znání všech věcí“.
Ganéša (Ganapati) má jen jeden kel. To znamená, že je 

Sám Sebou. V projevu je četné množství různých věcí, ale 
vše je Jedno Jediné. Barev je mnoho, všechny však vzešly 
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z jedné jediné barvy. Mistrem všech barev je „Pán barev“, 
Ranganáth. On je ale ve skutečnosti bezbarvý. Všech-
ny rozmanitosti začínají od Ganapatiho. Počítání začíná  
s Ním. Vše je obsaženo v pupku Jediného. Protože jsme se 
vzdálili, a tím oddělili, nazýváme se individuality (džíva). 
Pokud po příchodu na svět ve formě lidské bytosti dokáže-
me své „lidství“, pak se můžeme stát Bohem, Nárájanou. 
Jinak ne. Náš intelekt tu není určen k vydělávání si na ži-
vobytí, ale k dosažení Sebe-realizace. Využíváte-li intelekt 
právě tímto způsobem, pak je to známka toho, že jste se 
stali Nárájana. Vše závisí na vás, neboť vy zaměstnává-
te intelekt. Intelekt je nezkrotný kůň. Musíte si ho zkrotit  
a vycvičit. Potom vám kůň v lidské formě umožní zís-
kat stav Paramátman, avšak je nutné ho k tomuto účelu 
využívat.
Ganéša je také označen jako ničitel pohrom či problémů. 

Jeho čtyři ruce znázorňují čtyři dokonalé úspěchy (zbož-
nost, hojnost, bezžádostivost a osvobození). Ó Pane Gané-
šo, jsi to Ty, kdo dáváš světlo věcem, které samy posky-
tují světlo. Posouzení o pravém či falešném dáváte Vy, ni-
kdo jiný. Vaše zření vidí vše jako Brahman. Ten, kdo vás 
chápe, se stává „hlasem Brahman“. On se stává šťastný  
v blaženosti Brahman. Opasek z hada okolo vašeho bři-
cha vyjadřuje moudrost. Nazývá se to „opaskem moudros-
ti“. Ten, kdo vás pozná, nevidí žádné pohromy. Oddaného, 
kterého máte rádi, si přiblížíte, a pokud tu je někdo, kdo 
nemá žádné očekávání čehokoliv, tomu udělíte to nejvyšší 
štěstí a vlastnoručně mu podáte sladký pocit Radosti. Nej-
jemnější místo je vaším příbytkem. Myš u vašich nohou 
je sotva zřetelná. Pokud někdo letmo zahlédne nepatrnou 
myš, neměl by se dál dívat na měsíc, což znamená, že 
jeho naděje a touhy by neměly narůstat. Ganéša, jenž je  
bezforemný, se stal „Konatel všech věcí“.
Sarasváti značí intelekt. Ona rozlišuje mezi podstatným 

a nepodstatným. Proto je Sarasváti. Podněcuje a aktivuje 
smyslové orgány, a proto je nazvána Sarasváti. Sebe sama 
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chápe pomocí svého vlastního světla. Je to její hlas, který 
říká Pravdu, a ona prohlašuje, že tato řeč je správná. Jen 
díky ní může být Pravda vyjádřena ve slovech. Kdo je tím, 
kdo se nazývá světcem? Světcem je ten (sadžana), kdo je 
ztělesněním vlastního klidu Já, a kdo dává uspokojení 
těm, kteří se nacházejí v potížích. Všichni tito světci jsou 
blažení. Světci jsou ti, kdo jsou hravou radostí duchov-
ní moudrosti. Světci poskytují Bohu ve svém nitru místo  
k odpočinku. Štěstí a odpočinek se nenacházejí na žádném 
jiném místě než u světců. Světci jsou „oceánem soucitu“. 
Světci nevidí žádnou věc, která by v lidech chyběla. Svět-
ci jsou skutečné končetiny Absolutna. Spokojenost sídlí  
u nohou světců. Ten, kdo slouží světcům, získává uspo-
kojení a klid. 
Smrt vás nikdy nenavštíví, aniž byste předtím nelitovali 

svých chyb. Váš následující výdech může být ten poslední. 
Člověk si vždy začne uvědomovat, jakých chyb se dopustil, 
když se blíží smrt. Individualita neumře dřív, než si stih-
ne připomenout všechny své chyby. Sklopte svou hlavu  
a položte ji k nohám světců. Ten, kdo má strach, má obavy 
ze smrti.
Ti, komu světci požehnají, se stanou Brahman. Není za-

potřebí podstoupit těžkou praxi za účelem dosažení čtyř 
úspěchů (zbožnosti, hojnosti, bezžádostivosti a osvoboze-
ní). Ten, kdo všechny vysvobodí, je Paramátman. Překoná 
vlastní intelekt a plně se ztotožní se Skutečností. K tomu 
je nutná víra, a pak je zde všude samé světlo. Jenže in-
dividuality, džívové, následují stezku pochybností a jsou 
podvedeni. Ti, kdo v mysli chovají pochybnosti, nesklidí 
plody Realizace. Dokonce se stalo, že i ten, kdo měl víru  
v pouhou sochu, dosáhl realizace Brahman. Pokud se sklo-
níte pouze jednou před světcem s plnou vírou, učiní vás 
tím, čím je On. Můžete Ho uctívat tím způsobem, že ho 
budete vnímat, dotýkat se Jeho chodidel, mluvit k Němu  
a poslouchat Ho, nabízet Mu třeba jen list, květinu, kou-
sek ovoce, nebo jen vodu. Světci nejsou dotčeni formou, či 
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deformitami, nebo světským chováním. Světec není dotčen 
požitkem z objektů, či opuštěním všeho. Pokud řeknete, že 
někdo je dnes očištěn, pak to bude znamenat, že včera byl 
nečistý.
Světci se nechlubí svým poznáním, či svou výstřednos-

tí. Žijí v přirozené jednoduchosti. Žijí nejen jako poznání, 
ale i jako nevědomost Jáství. Pokryjí obojí. Láska Abso-
lutna je v Nich plně vstřebána. Pocit údivu v Nich zmizel. 
Celý život je Jednotou. Světský život a duchovní život je 
Jeden jediný společný život. Vzpomínání je pryč spolu se 
zapomínáním. Pocit „já“ je pryč, a pýcha na opuštění po-
citu „já“ je také pryč. Co se mělo zahodit, když to ani ne-
existovalo? A k čemu vlastně došlo? Stavy snění a bdění 
zmizely. Vytržení se začalo radovat samo ze sebe. Viděné 
spolu s pocitem vidění zmizelo. Vnímání sebe jakožto po-
zorovatele také zmizelo. Poznání spolu s nevědomostí jsou 
pryč. Rozpoznání sebe jako „znalce“ tu také není. Veškeré 
poznání zaniklo, jako když se vytratí sen. Moudrost, která 
byla vždy přítomna, byla plně vstřebána. Nepřišla z vnějš-
ku, odněkud mimo. Klaním se těm, kdo jsou moudří tímto 
způsobem. Musíte být zcela pokorní, jinak bude váš život 
úplně promarněn. Měli bychom se sklánět před Satguru-
em. Díky Jeho milosti jsme schopni být „svědkem všeho“, 
a zabít smrt bez skutečného zabití. On je Tím, kdo udělu-
je všemu krásu. On je za tělesným vědomím, i když je ztě-
lesněn. V Něm není známka něčeho, co by bylo zapotřebí. 
On je Tím, kdo nechová žádnou pochybnost. Je si sám se-
bou naprosto jistý.
Budeme-li se upřímně (s láskou) chtít stát oddanými, 

získáme božství. Dvojnost mezi oddaným a předmětem 
oddanosti zmizí u toho, kdo uctívá své Já. On pak obdr-
ží oddanost. Snaha o „ne-myšlení“ přejde do skutečné-
ho „ne-myšlení“. Mysl je překročena, přestane existovat  
dotčenost myslí. Ten, komu se klaním, se stal Mnou (Já). 
Pozorovatel, včetně toho, co je pozorováno, a samotné po-
zorování, jsou jedním, a všechny rozdíly zanikly. Kdo je 
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nyní Bůh a kdo oddaný? Nic nezůstalo. Bůh ztratil Svou 
totožnost Boha a nyní prostupuje vším ve světě bez od-
děleného pocitu božskosti. Dvojnost Boha a oddaného je  
odstraněna. Nyní je tu naprostá svoboda, která je Jeho 
sluhou. Blaženost tohoto stavu nelze popsat. Řeč zde 
nemá místo. Světci Nárada, Šuka a mnozí další se stali ra-
dostí bez sebe díky této blaženosti. Voda v řece se spojila  
s vodou v moři, a radost z tohoto spojení je mimořádná.
Pouze ten, kdo prožije pocit rozpuštění duality, může 

sám poznat, jaké to je. On je král jóginů a slunce vědomí 
v lidské mysli. To je příběh o osvobození. Ten, kdo si ho pře-
je vyslechnout, musí položit své nohy na hlavu mysli. Měli 
byste svou mysl ovládnout. To, co je popsáno v písmech 
se vlastně týká našeho vědomí. Pán Krišna, jenž byl prost 
iluze již od narození, osvobodil i své nepřátele. Ve svém 
vtělení vykonal neobyčejné skutky. Tím, že byl Sám celým 
Veškerenstvem, pozvedal každého (na duchovní cestě). Žil  
v celibátu, třebaže byl ženatý a měl děti. To vše je tak 
úžasné. Kdo ho může velebit? Kdo dokáže popsat jeho 
Velikost?

16. 9. 1935

ba

53. Satguru je Bůh všech Bohů
atguru je Bůh všech Bohů. Jelikož nás činí Bohem, 
je Bohem všech Bohů. Pokud chudý člověk zbohat-
ne, více si peněz cení. Udělat bohatého muže ješ-

tě bohatším nemá význam. Univerzální Já prostoupené 
ve vesmíru se objevilo v těle, a tak Ho můžete nazývat 
sebou (svým Já). Dokud však nemáte naprostou důvěru  
v Satgurua, nemůžete se stát zajedno s univerzálním Já. 
Ten, kdo plně věří Satguruovi, začne sebe vnímat jako 
univerzální Já. Samotné tělo nelze označit jako něco, 
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čemu by se dalo věřit. Védánta je v první řadě praktická 
a proveditelná. To, co existuje i po smrti, To, co je za čtyř-
mi těly, je Bůh, Satguru. Byl zhanoben bezvěrci a odpůr-
ci oddanosti. Tento Bůh je Všemocný a žehná prostřed-
nictvím vaší důvěry v Něj. Ten, kdo spočine u Satguruo-
vých chodidel, obdrží Jeho pohled, Jeho daršan. Odda-
ný musí být schopen pevně se držet nohou Gurua. Pán 
Krišna říká: „Oddaný přechází v Absolutno poté, kdy zmi-
zí trojná poloha vědomí (viděné, vidoucí a vidění), spolu  
s pocitem „mne“, a stejně tak s poznáním „Já jsem To“.“ 
Jen s fyzickým tělem souvisí pojem rodiče, které má kaž-
dý. Jenže matkou pravé „Podstaty vašeho Bytí“ je Satgu-
ru. V tomto smyslu je otcovství uvnitř vás. Ten, kdo ne-
nabízí oddanost tomuto Satguruovi, se stává nešťastný. 
Povím vám, jak se to navenek projeví. Věřte mi, že ten, 
kdo není oddaný, je stále požírán iluzí, což je doprovázeno 
obrovským soužením. 
Držet se „chodidel Boha“, Satgurua, pána Šivy, znamená 

sedět v meditaci (být ve stavu ne-myšlení). Pán Brahma se 
stal Jeho synem, s přáním obdržet nějaké poznání. Las-
kavý je Satguru, jenž vám dává toto Poznání. Satguru vás 
potká jen v případě, pokud nashromáždíte velké duchov-
ní zásluhy. Světec Éknáth říká: „Ó Guru, má matko, otče, 
Ty, jenž jsi dárcem Sebe-klidu, vešel jsi do mého domu. 
Nyní jsem naplnil smysl života. Obdař mne poučením  
v duchu náboženství Bhagwat, a vysvoboď mne od čin-
nosti, jakož i nečinnosti.“ 
Iluze je tak silná, že Hari (Višnu) a Hara (Šiva) se jí stá-

le obávají. Tato iluze (mája) má tři kvality (3 guny). Napří-
klad slunce nemá žádný záměr, ale jakmile ráno vyjde, 
celý svět začne být činný. Cítíte-li, že tu je něco, třebaže tu 
ve skutečnosti nic není, pak to je iluze. Co je to, co vlastně 
říká „já“? Je to domnělá individualita. Tělo nejen že neob-
sahuje to, co prohlašuje „já“, ale je hrubo-hmotné, slože-
né z krve, masa, semene a dalších hmotných částí. Tak-
že entita, která říká „já“, tu opravdu není. Ve skutečnos-
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ti tu nejsou žádní „druzí“, žádná pochybnost, či jiné mož-
nosti. Zpočátku dojde k prvotnímu usilování, kterému se 
říká prapůvodní iluze neboli múla-mája. Z ní vyvstane bla-
ženost v trojím aspektu (bytí, vědomí a blažený klid), tedy 
sat-čit-ánanda. Potom On vidí sama sebe, jí sama sebe, 
pije sama sebe, a začne toužit po získání Sebe-uvědomění 
blaha. To, co si podle své představivosti přál, začne vzápě-
tí získávat. Všechny čtyři skupiny bytostí jsou stvořeny na 
základě představivosti. Tři kvality (guny), tři světy, pět ele-
mentů, to vše je vytvořeno Jím. On byl vším, ale začal si 
myslet, že je Jedním („Já jsem To“), a věděl pouze to. V pů-
vodní nedotčené ryzí podobě byl jen On. Stejně jako tomu 
je ve snu, kdy vidíte mnoho zdánlivých postav, ale v pod-
statě jste to jen vy sami, neboli ten snící.
To, co se nehýbá, je nebe čili prostor (akáša), a to, co se 

začalo hýbat, je vítr (vzduch). Po větru následuje oheň, 
potom přichází na řadu voda, a nakonec země. Vítr je 
tím, co se pohybuje. Bezforemný duch se nazývá Puruša, 
a když se začne pohybovat, je znám jako vítr. Pět elemen-
tů se nazývá Prákrti (projev). Puruša (bezforemný duch) 
je tu sám o sobě. Prákrti je však směsice všeho. Říká se jí 
Hari-mája, neboli síla Pána (Hariho), jenž je jako veškerý 
projev. Pouze On si je vědom Sebe. 
Ten, kdo nezná iluzi neboli máju, je „esencí ducha“ 

(čidghana). „Život“ je Jeho vlastností. Všichni ostatní jsou 
neživí. Pět elementů je na prvopočátku. Vše ostatní je poz-
dějším projevem. V každém elementu je obsaženo iden-
tické „já“. Tento stejný princip je prostoupen v kosmu. Je 
nazýván jako „Šiva“. Když vstoupí do těla, stane se indivi-
dualitou („džíva“). 
To, co vidíme ve spánku, se nazývá sen. Sen Boha je ozna-

čen jako svět. Naše vědomí bdělého stavu je snem Šivy. Stej-
ným způsobem je to s Poznáním. Když víte, že sen je vaše 
vlastní myšlenka, a když jste dosáhli Sebe-poznání, váš ži-
vot se stává iluzí. To je mája. Když člověk hovoří, mluví díky 
síle Já, ale dopouští se chyby, když si o sobě myslí, že je 
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jen tělem. Když se Brahman začne vyjadřovat, projeví se 
nejprve zvuk Óm. Jeho samohláskami je A+U+M. Bůh se 
zde stal vězněm. Sestoupil ze svého prapůvodního stavu.  
Individualita (džíva) není nic než Šiva, ale kouzlo vábe-
ní iluze je silné. 
Třebaže jste Šiva, iluze vás nutí myslet si o sobě, že 

jste tělo. To je její síla. Ona postupně zvětšuje zapomně-
ní pravého Já, a zvyšuje touhu po smyslových požitcích. 
Myšlení na smyslové objekty se nazývá myslí. Inteligen-
ce ega se nazývá intelekt. K přechodu z tohoto falešného 
pocitu „já“ (ega) do Brahman (Skutečnosti) dojde v přípa-
dě, kdy já začne být přesvědčeno o tom, že je Já. Mysl, po-
zornost, intelekt a ego – to vše se spojí s jediným zvukem 
Óm. Desetinásobné vlastnosti deseti smyslových orgánů 
jsou ve skutečnosti neživé. Cokoliv vnímat jsou schopni 
jen díky Bohu, Nárájanovi, jenž sídlí ve všech těchto or-
gánech. To znamená, že Nárájana je „Tím Jediným, kdo 
ví“. Smyslové orgány jsou hrubé. Bůh (Nárájana) provádí 
všechny jejich činnosti.

Ráno, 17. 9. 1935

ba

54. Tělo není „Já“
ouze „On“ („Jedno jediné Já“) osvětluje mysl, inte-
lekt a všechny smyslové orgány a jejich objekty. Je 
to falešná představa myslet si, že „On“ je „někdo“. 

Pokud trváte na tom, že jste „tělo“, pak vám připadá, že 
tělo dělá všechno, tedy že jí, pije atd. Tomu se říká nevědo-
most. Iluzorní koncept „já jsem tělo“ vytváří individualitu,  
a pocit „já nejsem tělo“ vás dělá Bohem (Šivou). Víra, že 
objekty, vnímané smysly, jsou plné radosti, je pouhý kon-
cept. Smyslové orgány se starají o to, aby zachytily ob-
jekty. Svět těla je vyměřen. Je to svět o velikosti tři a půl 

vsejeiluze_knihovnicka.indd   129 24.6.2014   8:57:19



130

paže (paže je zde jako délková míra a tři a půl paže je prů-
měrná velikost lidského těla). Všechny činnosti jsou jen 
pro tělo. Tělesné záliby a připoutanosti přinášejí potěšení 
pouze tělu. Ono poskytlo svou slávu smyslovým orgánům 
a nyní ji nedostanete nazpět, ani kdybyste se o to pokou-
šeli. Smysly jsou závislé. I kdybyste se o to snažili deset ti-
síc let, stejně nebudete schopni mít je pod kontrolou. To je 
div! To je to, co se nazývá „potěšení“! Potěšení je vyjádře-
ním smyslových nervů.
Existuje tu hra plná šílenství a bylo rozhodnuto, že mu-

síte zůstat v této hře, končící vítězstvím či prohrou, potě-
šením či smutkem, a dále ji prožívat. Říkáte tomu potěše-
ní, ve skutečnosti to však není nic než hra představivosti. 
Nazýváte to potěšení, ale přitom je to třeba „zlikvidovat“. 
Ve zničení požitku tkví opravdové štěstí. Lidé však v hon-
bě za požitky pokračují, což jim ve skutečnosti způsobu-
je jen samé utrpení. Pokud jste požitek sprovodili ze svého 
života, pak je to dobře, avšak nezapomeňte, že ten, kdo ho 
zničil, musí také umřít. 
Objekty jsou zdánlivé a požitek z nich je také jen zdán-

livý. Požitek je pocit, který máte rádi. Máte radost, když 
vše běží podle vašeho očekávání. Bůh (Šiva) je bez myšlen-
ky duality a bez jakýchkoliv pochybností. Objekty každé-
ho smyslového orgánu jsou rozdílné. Všech deset orgánů 
vás žene do deseti směrů. Jáma, bůh smrti, jezdí na bu-
volu nevědomosti a útočí na vás. Nevědomost je to, co vás 
dovede do říše smrti. Svádění smysly a to, že se v honbě 
za požitky necháme chytit do pasti, není nic než naše při-
poutanost k tělu. 
Vše se děje v impozantním zintrikovaní věcí, ale individu-

alita říká: „To „já“ jsem vše udělala.“ I když je ve skuteč-
nosti Já, říká, že je tělem a nese břemeno zásluh a hříchů. 
To je choroba tělesné totožnosti, tedy ega. Je to jako pes, 
který běží pod jedoucím vozem a říká, že to je on, kdo vůz 
řídí. Podobně se individualita ujímá falešné pýchy. Chce 
dělat vše. Vůbec nikdy se nezastaví, aby si odpočinula. Je 
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to jako kdyby ji postihl neovladatelný záchvat tělesné to-
tožnosti.
Ve městě, kde žili slepí lidé, byla uzákoněna vyhláška,  

v níž bylo stanoveno, že pokud přijde do města někdo, kdo 
je schopen vidět, ostatní mu vyjmou oční bulvy. Chce-li 
si návštěvník města uchovat svůj zrak, musí odsud ne-
nápadně uniknout. Iluze ví, že pokud někdo realizuje Já, 
bude tím sama zhanobena, tudíž začne vynakládat úsilí  
v opačném směru Poznání. Protože jste připoutáni, cyklus 
zrození a smrti neustal. Vlastně jen když si začnete mys-
let, že štěstí je nic než utrpení, pak se jedná o opravdové 
štěstí. Činnost s očekáváním prospěchu je velice zhoubná. 
Touha po výsledku donutí Já, které je mimo zrození, aby 
se zrodilo. Proto nemějte touhu po jakémkoliv výsledku. 
Iluze sužuje individualitu (džívu) tím, že jí přivodí přelud 
tělesné totožnosti, ale žel bohu, individualitu to nijak neo-
travuje. Individualita prochází zrozením v mnoha různých 
tělesných formách a trpí, a vše se děje na základě jejího 
souhlasu. Individualita se toulá všude sem a tam, překrý-
vaje záměrně oči Jáství.

18. 9. 1935

ba

55. Cyklus iluze
emě se točí kolem Slunce, ale nevědomí lidé tvr-
dí, že se rozhodně pohybuje a točí Slunce. Podobně 
džíva (individualita) podstoupí řadu zrození v růz-

ných zvířecích formách, a to jen pro pobavení iluze. Džíva 
trpí, protože si nepamatuje sám sebe. Sbírá plody jak zro-
zení, tak smrti. Svobodné a dokonalé Já se stalo vzhledem 
k totožnosti s tělem zotročené. Člověka žijícího v klam-
ném domnění, že v objektech je možné získat štěstí, čeká 
jen samé utrpení a sžírá ho jed spoutanosti. Chemický jed  
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zabije člověka pouze jednou, avšak jed smyslových objek-
tů se množí a přechází do dalších životů jako zabiják. Utr-
pení překrývá utrpení. Džíva je vržen do bezedné propasti 
tužeb a utrpení, a zatímco v životě trpí, obrovská vlna zká-
zy smete jeho tělo a je tu opět další zrození.
V lidském životě jsou patrné dvě cesty. Jednou je cesta 

Osvobození, druhou je cesta znovuzrození. Zcela vzácně se 
někdo vydá po cestě Osvobození. Bez opravdové oddanos-
ti k Bohu se ani bytost s dosaženým Poznáním nestane 
svobodnou. Největší oddaností je Oddanost ke Guruovi.  
Oddaní Gurua zjišťují, že obtíže, které mají, se stávají je-
jich příležitostmi. Iluze je vskutku velice podivná a vzbuzu-
je hrůzný úžas. Mimo její spáry se dostanou ti, kteří nejsou 
namyšlení, a ti, kteří prohlašují, že jí uniknou díky svému 
intelektu, budou vskutku ošáleni. Iluze Boha Hariho (Viš-
nua) je skutečně nepřekonatelná. Je to ve skutečnosti fa-
lešná věc, jenže pro toho, kdo je připoután k tělu, je velmi 
silná a strašně houževnatá. 
Někteří si myslí, že by neměli být připoutáni k světské-

mu životu, ale nemají přitom mysl pod kontrolou. Ti, kdo 
pochopili, že Guru jsou Oni Sami, Paramátman, jsou 
schopni se dostat za tuto iluzi velice snadno. Jaký léčebný  
prostředek na iluzi zabere? Takový lék vám může naordi-
novat pouze a jen ten, jehož intelekt je jasný a kdo roz-
pozná výrazný rozdíl mezi iluzí a Brahman. Pro někoho 
takového je překročení iluze tak snadné, jako kráčení po 
přímé upravené cestě. Abyste toho byli také schopni, musí 
u vás dojít k naprostému nezájmu o smyslové objekty.
Ten, kdo dokáže rozpoznat stálé od nestálého, je osvíce-

ná bytost. Potěšení, které vám přinášejí pomíjivé věci, je 
ve skutečnosti trápením. Ten, kdo netouží po smyslových 
objektech, je již svobodný. Ti, kdo pociťují velké nadšení 
během užívání si smyslových objektů, jsou jen tvorové se 
zvířecím tělem. Vydělávají a hromadí až do smrti peníze, 
jen aby vše nakonec zanechali ženě a dětem. 
Džíva se vydal na cestu tím způsobem, že začal sbírat 
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hromady zásluh a hříchů. Jen ten, u něhož zmizí připou-
tanost k světskému životu, kdo má víru v Gurua, a chápe 
podstatu pravé duchovní stezky, je skutečnou „duchovní 
autoritou“. Tomu bude patřit opravdová a věčná sláva.
Guru, jenž zbaví své žáky ega, a udělí jim poznání o bez-

-žádostivosti, je opravdový Satguru. Ten, kdo realizoval 
Brahman, kdo žije v souladu s učením a nelační po slá-
vě či penězích, je opravdu velký Guru. On vidí vše jako 
Brahman a nijak své žáky nezatěžuje a nežádá si podporu. 
Smyslové objekty ani nepotlačuje, ani se z nich netěší. Je 
mu jedno, zda-li je jeho tělo nošeno na nosítkách, nebo 
zda kráčí bosky po drsné cestě. Vzdělaní učenci nerozumí 
těmto znakům pravého Gurua. Tito vzdělanci jsou pyšní 
na to, že jsou filosofy a náleží do tradiční skupiny učenců. 
Místo aby se spojili se Skutečností, jejich mysl ustrnula 
pýchou. Nechápou, že tím, jak stále kupí své vědomosti, 
svůj život jen zatracují. Místo aby spočinuli v naprostém 
klidu, jejich ego běhá nezkrotně sem a tam. Klid je znakem 
Satgurua.
Opravdu moudré lidi nespoutávají žádné děje ve vněj-

ším světě, neboť si uvědomují, že nejsou skutečné. Nemají  
v sobě ani drobek přesvědčení, že by vnější věci byly sku-
tečné, nebo že by jednoho dne mohly být užitečné. Do-
kud zcela nepocítíte, že světské projevy jsou neskutečné, 
vaše pozornost se k nim bude neustále obracet. Člověk je  
k těmto světským projevům přitahován v domnění, že ob-
jektivní svět je skutečný, a že dnes či některý další den 
jemu či ostatním přinese užitek. Ten, kdo realizuje Pod-
statu (Pravdu), je prost všech konceptů. Je přesvědčen  
o tom, že objektivní svět nebude ani dnes, či někdy jindy 
nějak užitečný. Tato moudrá bytost je vskutku prospěšná. 
Proto probuzená bytost nehledí na objekty a neříká: „Ano, 
jsou skutečné.“ Plně se od nich stáhla. Je vždy plná kli-
du, žije a raduje se zcela bez příčiny. Jenže bez oddanosti  
k Satguruovi duchovního klidu nedosáhnete. Guru po-
skytuje žákovi svůj vlastní stav. Tak obrovský je výsledek 
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oddanosti ke Guruovi. Měli byste být naplněni takovým 
jednoznačným přesvědčením, že si klidně řeknete: „Ať mě 
třeba přepadne smrt, já však spatřím zcela jistě Boha. 
Nechť tělo zemře, já svého cíle určitě dosáhnu.“ Někdo 
takový s tak silným odhodláním získává milost a plnou 
podporu Satgurua. Tito oddaní bez prodlení dosáhnou 
osvobození. Ten, kdo je připraven klidně položit svůj ži-
vot ve snaze ochránit slova Satgurua, a kdo se řídí příka-
zy Gurua a je přesvědčen o tom, že Guru je Paramátman, 
je Sám Všemohoucí Bůh. To je důvod, proč byste měli mít 
naprostou víru v Satgurua. Vskutku, On je Bůh.

ba

56. Devět druhů oddanosti 
rvním druhem oddanosti je naslouchání nebo-
li šravana. Jak bychom měli uctívat? Oddanost je 
Matka Poznání (džňána). Bez oddanosti tu žádné 

Poznání není. Oddanost je nejvyšší stezka. Kdo není scho-
pen praktikovat oddanost fyzicky, měl by ji provádět alespoň  
v mysli. Měli byste si vyslechnout všechny stezky vysvětle-
né Guruem, tedy „Stezku Poznání (džňána)“, „Stezku bez-
žádostivosti (vairágja)“, „Stezku duchovní praxe (sádha-
na)“ a „Stezku nejvyšší pravdy (siddhanta)“. Měli byste na-
lézt podstatu každé z nich.
Druhým typem oddanosti je zpívání zbožných pís-

ní, v nichž se oslavuje Bůh (kirtanbhakti). Kirtan je zpěv 
ve chvále ztělesněného Boha (Gurua). Měli byste prová-
dět takový kirtan, který znáte nazpaměť, a měli byste ro-
zumět mnohým jeho důležitým významům a odkazům. 
V kirtanu by se měl vyprávět příběh o Pánu Hari (Bůh). 
Z jakého důvodu? Prostě jen proto, že se cítíte šťastní, když 
tak činíte. Celý svět by měl být vaším polem, kde šíříte ve-
likost Já. Tento druh uctívání (kirtan) očišťuje každého.
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Třetím typem oddanosti je pamatování na Gurua (Bůh). 
Připomínejte si Satgurua. To by mělo být prováděno po 
celou dobu, tedy ráno, v poledne a večer. Připomínejte si: 
„Já jsem Brahman“, „Já jsem Šiva“, „Já jsem On“. Připo-
mínání by mělo být zcela nepřetržité, jako hodiny, které 
stále tikají. Srdce, ve kterém je stále přítomna věrná od-
danost Guruovi, je dojemnou živou svatyní. Všichni svět-
ci došli osvobození opakováním jména Boha (např. Ráma). 
Samotný Pán Mahádév (Šiva) se prostřednictvím opaková-
ní svatého jména nenechal spoutat smyslovými objekty.
Čtvrtým druhem oddanosti je služba Guruovi. Cho-

didla Gurua by měla být uctívána. Měli byste sloužit  
Guruovi, abyste se vymanili ze života a smrti. Je to Sat-
guru, který vysvětluje Skutečnost. To, co oči nevidí,  
a není tudíž zjevné, je dosažitelné díky požehnání od  
Gurua. Stavy vědomí jako jsou nepřipoutanost, odevzdá-
ní, transcendence těla i mysli a spočívání v přirozeném 
stavu naprosté nedotčenosti, jsou získány pouze požeh-
náním od Gurua. Jména se liší, ale stav je Jeden. Jestli-
že je získán jeden z těchto stavů, pak je získáno vše. Ne-
připoutanost značí vzdát se pocitu „moje“, jakož i jména  
a formy. Kromě Gurua, jenž má mateřský cit, tu není ni-
kdo jiný, kdo by byl schopen naprostého odpuštění. Po-
kud se zcela odevzdáte Guruovi, získáte Boha. Oddaný 
by měl sloužit u nohou Gurua. Ověření toho, co jsme se  
naučili, by mělo být potvrzeno třemi způsoby: 1) učením 
Gurua, 2) učením z písma a 3) ověřením prostřednictvím 
vlastní zkušenosti. Dosažení Poznání Brahman je závislé 
na vás samotných, ale bez Satgurua nezískáte skutečnou 
spokojenost. Pouhým studiem nezískáte to, co se naučíte 
posloucháním Guruových slov. To, co je nedosažitelné, se 
stane dosažitelné pouze díky milosti Gurua. Získání Abso-
lutní skutečnosti, Parabrahman, není možné bez společ-
nosti světců. To je znak čtvrtého typu uctívání.
Pátým druhem oddanosti je uctívání Gurua (arčan). 

Různí Bohové jsou skutečnými Guruy, kteří tu v minulos-
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ti žili. Svatyně jsou zasvěcené těmto Guruům. Jak lze po-
stavit chrám Tomu, kdo je větší než celý vesmír? Moudrá 
bytost, žijící s Poznáním, je Bůh. Tělo moudrého člověka, 
tedy forma, kterou má jako své tělo, je samotnou podobou 
Poznání, uctívaným objektem moudrosti. On je ztělesně-
ná božská moudrost. To je poznání, vlastněné Satguru-
em, ale Satguru se od poznání liší. Dokud jste se nesetka-
li se Satguruem, měli byste uctívat minulé Guruy, dávné 
mudrce. Avšak pokud jste se se Satguruem potkali, vaše 
uctívání Satgurua by mělo být prováděno fyzicky, slovně 
a mentálně. Oddanost k Satguruovi je nejvyšším činem, 
který lze pro své Já udělat. Je to ta nejlepší činnost, kte-
rou můžeme vykonat pro naše vlastní blaho. Je to ta nej-
lepší praxe, umožňující veškeré dosažení a naprostou spo-
kojenost. Všechny další činnosti se stávají zbytečné a brzy 
zaniknou. 
Šestý druh oddanosti je klanění neboli vandanam. Měli 

byste se klanět Bohu (Satguruovi). Klaněním dojde k od-
stranění nedostatků v našem charakteru. Poté je získá-
no požehnání a Guru je tak potěšen. Klaněním se stáváte 
pokorní a šťastní a díky tomuto štěstí nabýváte stav, kde 
není stopy po nepřátelství, ale jen samotné blaho.
Sedmým typem oddanosti je stezka služby čili dásjam. 

Měli byste být vždy k dispozici a sloužit u dveří Boha  
(Gurua). Měli byste přestavět chátrající svatyně, opravit 
vodní nádrže a šířit slávu Boží a chrámu. Význam slov 
„být vždy k dispozici u dveří Gurua“ znamená neustále 
se soustředit na Já (Átman) ve svém nitru. Uvědomění, že 
„já jsem“, pozornost k faktu, že „já jsem“, je smyslem naší 
existence, je dveřmi ke Guruovi, dveřmi k Bohu. Vnitřní 
strana je místem Gurua, místem Boha. Naše uvědomě-
ní, naše pozornost, je stezka vedoucí ke vstupu do sva-
tyně tohoto Boha. Musíme vstoupit do tohoto nejvnitř-
nějšího zákoutí těmito dveřmi. Neustálým Sebe-uvědo-
mováním se můžete dostat do stavu, ve kterém spočívá 
(existuje) Guru. Měli bychom přestavět chátrající svatyně. 
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To znamená těla všech lidí. Musíme se pokusit různými 
prostředky o to, aby těla oddaných, jež jsou vyčerpaná 
a sužovaná různými neštěstími a obtížemi, se opět stala 
zdravá a silná. Měli bychom jim tedy slovně poradit nebo 
jim skutečně pomáhat. Měli bychom opravit vodní nádrže. 
Vodní nádrže mysli jsou rozbité (popraskané) důsledkem 
nepříznivých dějů (vlivů) a opakovaných otřesů, neboť se 
v nich kvůli špatnému myšlení nastřádalo mnoho špíny, 
jakož i plevele a mechu. Měli bychom odstranit všechen 
odpad a vyčistit tak vodní nádrž. Zdi okolo mysli (nádrže) 
by měly být silné. Měly by být postaveny tak, aby vydržely,  
a měli bychom to zařídit tím způsobem, aby voda z nádrže 
byla vždy druhým k užitku. 
Měli bychom mít rádi právě to, co má rád Satguru. 

Ten je rád, když se držíme stranou smyslových objektů 
a jsme spokojení, aniž bychom si užívali potěšení, které 
nám nabízejí objekty ve světě prostřednictvím smyslových  
orgánů, a nepřetržitě tudíž spočíváme v nesmrtelném  
a blaženém stavu Já. Měli bychom se přestat znepo-
kojovat o svou rodinu a rodinný život, měli bychom 
přednášet příběhy o slávě Boha stejně jako zpívat  
kirtany na Jeho počest. Neměli bychom mít odpor k pod-
řadným, nekvalifikovaným druhům práce. Měli bychom 
pro Boha pracovat i jako sluhové. Měli bychom dělat pod-
řadné práce s velkou oblibou a nadšením, protože díky 
tomu ztrácíme pýchu na tělo (ego). Měli bychom sloužit  
s radostí. Jestliže toho fyzicky nejsme schopni, pak by-
chom o těchto pokynech měli alespoň přemýšlet.
Osmým druhem oddanosti je přátelství neboli sakhjam. 

Měli bychom se spřátelit s Bohem. Já (Átman) je Satguru. 
Měli bychom se spojit se Satguruem a vroucně ho milovat. 
Jako ve světském životě existuje práce, tak v duchovním 
životě je to služba ve formě devíti druhů uctívání. Měli by-
chom se snažit dělat pořád nové věci. Vyjadřujeme-li od-
danost, měli bychom dělat nějaké neobvyklé (originální) 
věci s využitím své představivosti, což přináší naší mys-
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li štěstí, novou energii a také radost. Měli bychom se pro-
jevovat takovým způsobem, aby byl Satguru šťastný. Měli 
bychom jednat stylem, jenž je Bohu milý. Pouze pak je tu 
přátelství a láska. Jakmile se věci dějí podle našeho přání, 
je tu spontánní přátelství. Měli bychom mít rádi to, co má 
rád Satguru. Měli bychom velebit Satgurua. Může se do-
konce stát, že budeme muset být stranou od všech, bude-
me-li se chtít spřátelit s Bohem. Ten, kdo jedná s pocitem, 
že Bůh je jeho „Skutečná životní síla“, je schopný stát se 
jeho pravým oddaným. Satguru je životní síla. On je Nej-
vyšší Já. To se nazývá uctívání přátelstvím. 
V hinduistické mytologii byl dům zvaný Lakšagriha celý 

postavený z laku a ostatních hořlavých materiálů. Vý-
znam slova Lakša značí v duchovním smyslu něco od-
lišného. Bůh ve formě Pána Krišny mohl odvést rodinu 
Panduovců z tohoto domu (Lakšagriha) tunelem. Slovo 
„Lakšagriha“ je možné přeložit jako „naše pozornost k ob-
jektům“. Jsme k objektům připoutáni a osvobodíme se od 
nich pouze připomínáním si Pána a pozorností na Něho 
(Lakšja – objekt pozornosti; připomínání si, že „já jsem 
Já“). Lakšja se nazývá to, když si připomínáme, že „my 
jsme“. Začínáme ze stavu, kdy nic nevíme, a posloucháním 
mnoha věcí od mnoha lidí se naše mysl zaplní koncepty, 
které jsme si vyslechli, a naše pozornost je ovlivněna vším 
vyslechnutým. Kuruovci značí individuality, tedy džívy, 
kteří se otočili zády k Já, pryč od Átman. Kvůli jejich kon-
ceptuální představivosti je „objekt“ pozornosti uvězněn  
v domě jejich pozornosti. Touhy se chystají spálit tyto 
individuality zažehnutím paliva objektů. 
Zaměříme-li celou pozornost na připomínání si Satgurua  

a jména Boha, budeme schopni se vysvobodit z tohoto ho-
řícího domu objektů, který přináší pouze plameny utrpe-
ní. Ti, kdo se z domu vysvobodí, prožívají naprosté štěstí. 
Ostatní kvůli nedostatku sil vybrat si správnou věc zde zů-
stávají a trpí v tomto domě, kde budou opětovně spalováni. 
Existuje pro vás však jedna možnost, jak se vysvobodit.  
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Jak se má Guru o vás starat, zajímáte-li se jen sami o sebe? 
Zřekněte se svého strachování a zajímejte se o Gurua. Po-
tom bude Satguru zajisté pečovat o vás. Satguru je Nejvyš-
ší Já, Paramátman. On je bez jakékoliv formy nebo chyby. 
Naše víra je ztracena ve chvíli, když se stane něco, co pro nás 
není žádoucí, ale my bychom se přesto nikdy neměli ničím 
znepokojovat. Nechť Bůh dělá, co si přeje udělat. Říkáte, že 
nejste Bohu nadřazení, ale vaše vnitřní mysl (ego) to takto 
necítí. Měli byste se chovat podle Jeho vůle a nikdy nebuď-
te zarmoucení. Jestliže se člověk zcela svěří Bohu, Satgu-
ruovi, tak je to On, jehož srdce trpí i třeba jen, když se jeho 
oddaný lehce poraní nebo si zkřiví vlas na hlavě. Satguru 
vždy stojí na straně strádajících. Nepřestane, dokud vás 
nedostane na nejvyšší místo spočinutí, které je spolehlivé  
a trvalé. Příbuzní a takzvaní blízcí, kterým důvěřujete, vás 
akorát doprovodí na hřbitov. Budou hlasitě truchlit nad 
vaší smrtí, ale Bůh nikdy nenechá na holičkách ty, kdo se 
Mu odevzdali. Proto byste se měli s Bohem spřátelit.
Devátým druhem oddanosti je Sebe-odevzdání. Jestli-

že cítíte, že vše je Brahman, pak musíte mít přesvědče-
ní, že i vy sami jste Brahman. Stav ne-dvojnosti přichází 
přirozeně. Když dostanete mantru od Gurua, jste koruno-
váni na krále. Pouze jeden z pěti uspěje. Bohyně Lakšmí 
přišla, aby označila tilakem čelo pěti lidí, ale čtyři z nich 
řekli, že si neomyli tvář. Rychle si běželi tvář umýt. Pátý 
člověk však stál tam, kde byl. Lakšmí otiskla jeho čelo  
a on se stal velkým. Pravá nečinnost věrného oddaného 
se stala činem Brahman. To je tím, čemu se říká stav ry-
zosti. Naše duchovní praxe by měla být intenzivní. To zna-
mená, že bychom se měli oprostit od veškerého špatného 
myšlení. Naše oddanost by měla být vše pohlcující. Cho-
vat s láskou ve svém srdci podobu svého Satgurua po ce-
lou dobu je praxe, a to je známka ryzosti. „To“, co je vždy 
čisté, svaté a ryzí, je tou nejmocnější, nezničitelnou a ne-
smrtelnou pravou přirozeností (svarúpa) Satgurua. Neza-
pomenout na to je samo o sobě duchovní praxí.   
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57. Pokloňme se před Matkou Šruti
éda je Matka všech. Stejně jako matka všech-
ny děti chrání, tak matka, zvaná Véda, poskytu-
je všem útulek. Ten, kdo se k této matce neuchý-

lil, bude zajisté zarmoucený, ať je jinak třeba dostatečně 
silný. Každá normální matka dychtivě touží oženit svého 
syna s nějakou ženou a uvalit na něho úmorný koloběh  
rodinného života. Jenže tato matka Véda vůbec taková 
není. Svatba je skutečnou pohromou, jež vrhá člověka do 
spoutanosti. Ten, kdo se uchýlí k této matce Védě, je osvo-
bozený a stává se prapůvodní Já. Pouze Satguru nechá 
zcela odkrytou studnici Védského Poznání, z níž každé-
mu volně rozdává sladký nektar této Moudrosti. Satguru  
přeměňuje mizerný život v život plný radosti. Světec  
Tukárám složil báseň (abhang) na základě tohoto faktu. 
Říká zde: „Vyšlo zlaté slunce, jež má nádech nektaru.“
Satguru je schopen udělit naprostou svobodu a Abso-

lutno svým žákům. Soucit Satgurua je velký jako samo 
nekonečné nebe. Satguru je převoz přes oceán života. Je 
kotvou, kterou upevní své žáky ke Skutečnosti. Satguru 
je hlídač času, jenž nikoho neušetří, tedy ani tři Bohy, 
kterými jsou Brahma, Višnu a Šiva. On je oporou v ji-
ném světě, tedy ve Skutečnosti, a je domovem štěstí. Ten, 
kdo se odevzdá tomuto Satguruovi, ztratí všechny poci-
ty oddělenosti. Měli byste se Mu klanět a být tak za tě-
lesným vědomím. Tento světský život je dlouhý sen, ve 
kterém se lidé svým způsobem zmítají napříč iluzí. Mys-
lí si: „Stal jsem se ve snu rybou a moje žena se stala jinou  
rybou“, během toho, co je tato snová ryba ve skutečnos-
ti jen kusem masa, pronášející stále dokola „já“, „já“. Ži-
vot uvnitř snu pokládají za skutečný. Tento jedinec se stal 
otcem snové postavy, džívou. Kromě své ženy nikomu ji-
nému neslouží. Hmotně založení lidé si myslí, že světci  
přinášejí do jejich života jen samé neštěstí. Stačí letmo za-
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hlédnout světce, vyslechnout si ho, a vytratí se přesvěd-
čení o významu aktivního rodinného života a zpřetrhají 
se pozemské zájmy. Proto ti, kdo jsou tradičně připoutáni  
k rodinnému životu a jsou otroky iluze, úporně zbrojí pro-
ti světcům.
Ve snu plném nevědomosti člověk tvrdí, že vše pat-

ří jemu, ale tito lidé, kteří toto prohlašují, jsou skutečně 
hrůznými monstry. Ti, kdo si prostě užívají smyslových 
objektů, jsou obyčejnými lidskými bytostmi, zatímco ten, 
kdo se radikálně všeho zřekl, je jako Všemohoucí Bůh.  
Mluvit bez dosaženého poznání se nazývá přebyteč-
nou mluvou. Jakmile slunce Poznání zapadne, vesmír se  
zaplní temnotou Nevědomosti, a i hvězda zbožnosti pře-
stane být patrná. Potom zmatená mysl nechápe, co vlast-
ně je. Naprosto nic si nepamatuje. Ego, jež je králem na 
trůnu tělesného vědomí, mělo sen. Ten král zůstal trčet 
v hustém lese, byl znaven a začal být zcela zarmoucen. 
Našel zde ženu, se kterou se oženil. Kácel stromy, z nich 
zpracované dřevo pak prodával a vydělával tím na živo-
bytí. Jedli maso lesní zvěře a žili velmi uboze. Náhle se  
probudil v důsledku nesmírné bolesti. Podobně i vy zakou-
šíte podobný sen. Celý tento svět je neskutečný. Tento král 
zde v lese vládnul 17 let. Sečte-li se pět smyslových orgá-
nů, pět funkčních orgánů, mysl, intelekt a pět životních 
sil (prán), potom je to dohromady číslo 17. To je těch 17 
let. Nevědomá individualita, džíva, musí kvůli nim trpět. 
Vy spíte, nejste probuzeni. Narodíte se do stavu spánku  
(nevědomosti) a rovněž v této nevědomosti (spánku) umírá-
te. Ve spánku bloudíte neomezenou dobu. Místo abyste si 
uvědomili svou velikost, stáváte se trpitelem. Proto musíte 
mít Poznání vlastního Já. Toto duchovní Poznání je největ-
ší věda. Nazývá se to Adhjatma-Vidja.
Co tu existuje od počátku? Kdo je tu od první chvíle? 

Od „počátku“, od „první chvíle“ značí předtím, než něco 
začnete prožívat. Nejprve jsme tu my sami. Vědět, co to 
je, jak to je a co je jeho přirozeností, znamená „poznat“ 
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neboli mít „Pochopení“. Když se toto „Pochopení“ upevní  
a stane se konečné, nazve se Duchovním Poznáním čili 
Adhjatma-Vidja. Pouze posluchač, který naslouchá se vše-
mi smysly obrácenými k Jednomu (Já), je skutečně hoden 
Duchovního Poznání. Dokáže pochopit deset dílů, zatímco 
druzí by neměli otevřít ani tento díl, protože nepochopí jeho 
význam. Pouze ten, kdo říká: „Nechť vše ostatní odejde. Já 
se o to nestarám. Já si přeji pouze následovat duchovní 
stezku“, může mít užitek z této duchovní cesty. Pouze on 
je vskutku duchovní adept. Pán Krišna říká: „Ten, kdo je 
zcela zaujat Mnou, získá vše, co je Mé s celou Mou Slá-
vou.“ Celý svět, všechny objekty jsou Krišnovou armádou. 
Oddaní Boha volí pouze Boha. Paramátman získají Jeho 
oddaní bez rozdílů pohlaví, tedy jak muži, tak ženy. Určitě 
se setkám s jóginem, který kráčí po Mé stezce k Já. Tento 
oddaný se stává Zajedno s Nejvyšším Já, Paramátman,  
a splyne s Absolutnem.
Jakou povinnost má aspirant? Musí se řídit radami Gu-

rua a prováděním duchovní praxe neboli sádhany splyne 
s Bohem. Pokud zůstáváte věrni svému rodinnému živo-
tu, není podstatné, kolik praxe vykonáváte. Víra v Pozná-
ní je tím, co je zapotřebí. Je jedno, jaké máte zaměstnání. 
Pouze ten, kdo má víru v Poznání, může dosáhnout stavu 
Paramátman. Člověk dostane to, co si opravdu toužebně 
přeje. Ten, kdo má víru v Poznání, bude ve chvíli, když za-
slechne něco o oddanosti, podnícen a natolik inspirován, 
že začne intenzivně přemýšlet o oddanosti. Jen se zřekne 
připoutanosti k tělu. Pak mu bude jedno, zda má tělo nebo 
ho čeká ztráta těla. Krystal soli se stane mořem v oka-
mžiku, kdy se setká s mořem. Ten, kdo má víru v Pozná-
ní, může dokonce udělat špatnou věc, přesto je sloučen 
se Mnou. Jeho činy se ho nedotknou. Když byl vypuzen  
světec Čokhamela z Pandharpuru, mnoho lidí hned poté 
onemocnělo, ale jakmile byl přiveden nazpět do chrámu, 
nemocní se zase uzdravili. Bůh miluje oddanost, na fyzic-
kých činech zase tolik nezáleží. Špatné činy mých odda-
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ných jsou pro Mne také dobré činy. V případě mého odda-
ného je jedno, zda-li jsou činy dobré nebo zlé, vše přechází 
v Boha. Činy svazují jen toho, kdo je pyšný. Světce žádné 
činy nespoutávají. Síla slova, svěřená Satguruem do péče 
jeho oddaného, je tak velká, že může dělat cokoliv, protože 
Guruovo požehnání je s ním. On je největší ve světě. I Bůh 
smrti se bojí oddaného Gurua.
Moudrost Brahman je k ničemu tomu, kdo neustá-

le obviňuje Gurua. Takový člověk musí být vyhnán. Do-
kud zde není oslnivé „Světlo Já“, budou zde špatné a dob-
ré činy. Jakmile zazáří Světlo Já, všechny činy budou  
v tomto Světle příznivé. Zbožností se rozumí dosažení 
„Jednoty se Mnou“, Jednoty s Bohem Všemohoucím. Toto 
je správné jednání. Pokud je zde možnost být sjednocen  
s Bohem, pak klidně dělejte i to, čím ostatní běžně opovr-
hují a pokládají to za hřích! Jsou známé příběhy například 
o Prahladovi, který neuposlechl svého otce, o Vibhíšanovi, 
který opustil svého bratra, a o Bharatovi, který pohrdal 
svou matkou. Ti všichni nebyli spojeni s nikým jiným, než 
s Bohem. Jakmile potkáte universálního Boha, všechny 
činnosti budou dobré. Když vyjde slunce, temnota zmizí. 
Můj oddaný dosáhne stavu, kde prostor a čas neexistují. 
Ten, kdo se zřekne totožnosti s tělem, je velkým jóginem. 
Nezměrný je ten, kdo je „Zajedno s Já“ a má víru, že je Já.
I kdyby se světskému člověku vlilo spousty Duchovního 

Poznání, je mu to k ničemu. Pohromy se v životech mého 
oddaného dějí pouze za tím účelem, aby ho posilnily a osvo-
bodily. Jestliže člověk začne být pyšný na ego a nedbá Mého 
učení, je nucen padat dolů po stezce úpadku. I přesto, že jste  
v podstatě nesmrtelní, budete trpět, pokud Mne neuposlech-
nete. I když jste mimo zrození a smrt, budete muset znova  
a znova umírat, jste-li připoutáni k tělu. „Ó Ardžuno, dám 
ti ovoce nesmrtelnosti, budu-li tebou potěšen. Ani zrození, 
ani smrt neobrátí svou pozornost na tebe.“ Jsou tu dva ptáci, 
jeden dává zrození a smrt, zatímco druhý dává Osvobození. 
                 21. 9. 1935
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58. Kdo je Bůh?
ák se zeptal Mistra: „Kdo je Bůh?“ Ten mu odpo-
věděl: „Životní energie neboli Čajtanja je Bůh.“ 
Životní energie je vaše bytí neboli existence. Bo-

hové z hlíny či kamene jsou vykonstruovaní Bohové.  
Bohové, vytvoření představivostí, zaniknou v momentu, 
kdy skončí velký kosmický cyklus neboli kalpa. Čajtanja 
je základ, původ všech vtělení Višnua, jakými jsou Ráma  
a Krišna, nebo vtělení matky Prakrti, jako jsou Ambika nebo  
Sarasvatí. Višnu je životní energie. Tato životní energie je 
Bůh. Pán Šiva řekl Párvatí, že životní energie, která vším 
hýbe, je Bůh. Ta je ve všem vrozená. Je to Bůh, jenž je 
čirou Čajtanjou. Ten, kdo Ho rozeznává, se také nazývá 
Bohem. Světec Jádžňavalkja byl optán svým žákem: „Kdo 
je Bůh?“ Světec mu odvětil: „Ty jsi Bůh.“ Myslete na to, že 
jste Bůh.
Dva žáci, jeden Bůh a druhý démon, šli ke Guruovi. Guru 

jim oznámil: „Ty jsi To.“ Démon šel domů a pokračoval  
v pojídání masa. První žák, který byl Bohem, začal pře-
mýšlet: „Jak mohu být Bohem?“ Šel tedy znova ke Guruovi  
a řekl mu: „Prosím, odhal mi, jak mám být Bohem.“ Guru 
mu řekl: „Bůh je to, co oživuje tělo. Tělo není Bůh. Ži-
votní energie je Bůh a to jsi ty sám.“ Jaký je rozdíl mezi  
mrtvým a živým? V živém je pohyb, kdežto v mrtvém je 
nepohyb. To je ten rozdíl. Je tu sedm základních fakto-
rů, které tvoří tělo, jakými jsou kosti, svaly, krev atd. To 
vše se nazývá Dhatu, neboli základní elementy těla. To je 
fyzické tělo. Tyto elementy jsou prostředky k tomu, aby 
fungovala továrna, které se říká tělo. A produktem této  
továrny není nic než výkal. Nejsem fyzické tělo. Nejsem 
jemné tělo. Toto tělo může být neustále trestáno, což zna-
mená, že každý den obdrží postih. Individualita neustále 
trpí trestem. Kdo je ten, kdo by měl být nazván mnichem? 
Ten, kdo se zřekne vnějších věcí a říká si sannjásin? Ne. 
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Jednoduše se vzdát vnějších věcí z vás sannjásina neu-
činí! Nejsem-li myslí ani intelektem, pak činy, vykonané 
myslí a intelektem, ať už dobré nebo špatné, nejsou rov-
něž moje. Ten, kdo to ví, je Osvobozený.
„Mysl“ značí něco říkat nebo něco prosazovat. Neříkat nic 

značí opuštění mysli. Jakmile je mysl takto zanechána, 
je vše zapomenuto a „nic“ nezůstane. To je kauzální tělo 
(karana-déha). To je noc nevědomosti. Pokud detailně pro-
studujeme takzvané zapomnění, zakusíme, že tu je toto 
„nic“, které se nazývá kauzálním tělem. Jakmile je vše za-
pomenuto a zůstává tu toto „nic“, nezbývá, než se vzdát  
i tohoto „nic“. Pokud je vše tímto způsobem provedeno, 
vše odhozeno, pak to, co zůstává, jste vy sami. Toto vědo-
mí je Brahman. On je znalcem třech světů, bdělého sta-
vu, stavu snění a stavu hlubokého spánku. Bdělý stav je 
Brahmův svět neboli Satja-lóka, stav snění je svět Viš-
nua neboli Vaikuntha-lóka a stav hlubokého spánku je 
svět Šivy, tedy Kailasa-lóka. Paramátman je za všemi těmi 
světy.
Ve snovém stavu tu je entita, která sní, a která je někým 

jiným, než postavou ve snu. Sen přichází a odchází, hlu-
boký spánek přichází a odchází, i bdělý stav přichází a od-
chází. Poznání jakékoliv věci přichází a odchází. Poznání 
samotné přišlo a potom odešlo. Každá věc, která přichází, 
jednou odejde, ale vy zůstáváte. To, co je neměnné a věčné, 
jste „Vy“. Vy pozorujete všechny tyto stavy. Jakýkoliv vjem 
(chuť), který nastane, zajisté odezní. Jakýkoliv zakouše-
ný požitek časem odešel. Můžete rozumět čemukoliv, ale 
to, co chápete, tu nezůstane, neboť to vše existuje v iluzi,  
a tudíž pomine. 
Narodí se dítě, a jestliže zemře, jeho tělo pohřbíme. 

Uděláme to, protože dítě je mrtvé a už je zkrátka pryč. 
Takže pochopte, že dítě, jeho báječnost, radost a péče,  
kterou jste mu dali – to vše je pomíjivé, smrtelné, tedy ve 
sféře smrti, v iluzi. Vše, co je v této sféře, vše, z čeho se tě-
šíte, vše, co lze zakusit, i poznání – to vše není nesmrtelné,  
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tudíž je to mrtvé. Prý si sečtělí lidé, překypující poznáním, 
užívají nektaru nesmrtelnosti, ale všechny jejich vědo-
mosti, spolu s poznáním Vaikunthy a Kailás, jsou mrtvé, 
neboť oni sami nejsou nesmrtelní. Pouze realizovaná by-
tost, tedy On, Džňánin, který dosáhl Sebe-poznání, se těší 
z „Nektaru Nesmrtelnosti“.
Narodilo se dítě, které vidíme před sebou. Jenže vzápě-

tí onemocnělo a nakonec umřelo, tudíž se objevilo jen na 
krátkou dobu. Náhle bylo k ničemu. Pouze Džňánin pije 
Nektar nesmrtelnosti. Měli byste se také napít tohoto nek-
taru. Guru je Já, jež je ve všech bytostech. Když to takto 
prohlásíte a zakusíte, váš úkol je hotov. On je ve všem. On 
je To, co je nesmrtelné. Měli bychom realizovat, že On je 
věčný a měli bychom být jen Jemu oddáni. 
Pouze On je důvěryhodný. Měli bychom věřit pouze 

Jemu. On je ve všem. On existuje před vším a On tu stále 
zůstává, když vše zmizí. Pochopit to značí opravdové uctí-
vání Boha. Znát jemný princip se nazývá Sebe-poznání  
a ten, kdo jej zná, se nazývá Džňánin neboli Mistr Sebe-po-
znání (On). Všechny zkušenosti jsou pouze Bůh, Šrí Hari  
(Višnu). Uctívat Ho jakožto Toho, kdo je ve všem a pořád, 
se nazývá Skutečné Uctívání.
Pán třech světů přebývá ve všem. Nejvyšší Já, Para-

mátman, je tu vždy ve Svém nedotčeném prapůvodním 
Bytí. Neříkejte: „To, co je uvnitř mne, je Bůh, ale v tobě 
Bůh není.“ On je ve všech tvorech. Proto jednejte s po-
citem Jednoty se vším. On byl před vším stvořeným,  
a když v Něm nastal určitý pohyb, stal se vzduchem, vě-
trem. Všechna těla byla stvořena až poté. Já, Átman, je 
Bůh a nezapomeňte, že vy jste Átman. Meditujte na to.

22. 9. 1935

ba
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59. Bezforemné Brahman
tejně jako je nebe (prostor) bezforemné, je i Brah-
man bezforemné. Prostor nemá žádný tvar ani kva-
lity, nic. Nicméně je představitelný a důvěrně známý  

a proto existuje. Podobně Brahman je jako prostor. Během 
toho, co spíme, si nic neuvědomujeme, ale přesto exis-
tujeme. Prostor je stejně jako tento stav prázdný. Potom  
přichází vědomí a s ním nastává kvalita „vědění“. Toto  
vědomí je základní iluze neboli múla-mája. Jedná se o sku-
tečný počátek. Tento Bůh se nazývá Íšvarou. S tímto vědo-
mím přichází stav „vědění“ a s ním vyvstává dualita Puruša 
a Prákrti (tedy vědomí bez objektů a vědomí s objekty).  
Tomu se také říká Šiva-Šakti, což značí spojení mužské-
ho a ženského principu. Prákrti je prvotní činnost, první 
„kruti“. Tento stav se také označuje jako „Iluze s atributy“ 
neboli guna-mája se třemi gunami.
Višnu je vědomí. Brahma je prostřední aspekt (stvoře-

ní) a potom tu je Šiva (zničení). Být probuzený je přiroze-
ný úkaz. Během spánku jste napůl probuzeni a poté, kdy 
se probudíte, jste plně probuzeni. Když jste probuzeni, vy-
tváříte si svůj vlastní svět. Tuto sílu v sobě máte vrozenou. 
Můžete vytvořit stovky takových světů. Původní vědomí je 
známé vyrovnaností všech gun; říká se tomu též „mocný 
princip“ (mahat princip). Nevíte-li nic o sobě a chcete-li 
poznat ostatní, je tento stav znám jako třetí tělo (kauzální 
tělo). Nevědomost neboli tama-guna je jeho kvalitou. Také 
se to nazývá akáša (prostor, ve kterém se objevuje svět). 
To, co to popisuje, lze označit jako mysl. Intelekt je název 
pro nástroj potřebný k přemýšlení o tom všem. Být na to 
pyšný je stavem označeným jako ego či ahankar.
Bůh je počáteční hnací síla, která v Brahman vyvstá-

vá. To samotné se nazývá Bůh, a jedná se o prvotní ilu-
zi (múla-máju). Prvotní iluze, která je jemnými elementy 
a stavem, jenž porušuje vyrovnanost gun, je dosud sta-
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vem nehybnosti. Jakmile se začne hýbat, nazve se princi-
pem vzduchu neboli větru (váju). Je tu pět oceánů. Pět ele-
mentů (1. země, 2. voda, 3. oheň neboli světlo, 4. vzduch 
či vítr a 5. nebe neboli prostor) je těmito pěti oceány.  
Vědomí (mahat) je šestým a čajtanja sedmým oceánem. 
Takže se říká, že tu je sedm oceánů.
To, co je zjevné, je zničitelné. To, co si myslíte, že je, ve 

skutečnosti není. Není to něco, co si představujete, a ne-
můžete si ani představit, jaké to ve skutečnosti je. Měli 
byste to poznat takové, jaké to je, když je to přirozeně 
samo sebou. Potom to nebudete znát (vidět) prostřednic-
tvím své touhy. Váš vnitřní pohled, „zření Já“, je Šiva- 
Šakti neboli kvalita Šivy, čili laskavost. Z tohoto „zření Já“ 
dochází ke stvoření vesmíru. V tomto stvoření vám není 
touha k užitku, neboť vy tu existujete předtím jako první, 
a až potom přichází pohlížení na objekty. Nezapomeňte, že 
celé toto stvoření probíhá uvnitř vašeho „zření Já“.
Můžete ukázat na dům tím způsobem, že se ho dotknete  

svým prstem, ale ve skutečnosti tu je pouze hmota (země  
neboli hlína, ze které byl postaven), a vy to označujete ná-
zvem dům. I když víte, že to je země, stejně to nazvete do-
mem. Vidíte zemi a označujete ji svým domem, ale kdybyste 
dostal nařízení ho sníst, řekl byste, že se jedná o zemi a ne-
snědl byste ho. Dům je k tomu, aby se v něm bydlelo, nikoli 
k tomu, aby se jedl. Podobně tento svět je pouze k tomu, 
aby byl viděn, a není v něm nic, do čeho byste se měli 
prostřednictvím své přitažlivosti (touhy) zaplétat. Tento 
stvořený svět je nepochybně zemí, ale není možné, abyste 
vtěsnali všechny pozemské cesty do balíčku o hmotnosti 
pouhých 50-ti gramů a přinesli ji sem.
Cesta je jen jméno. Je to pouze země; to je to, čím je. Po-

kud se pokusíte přinést sem cestu, přinesete místo toho 
balíček o hmotnosti 50-ti gramů. Cesta je jen jméno, ale 
když jí sem chcete přinést, budete muset přinést hrst země. 
Vaše tvář je to samé. Nemůžete dokázat, že je to tvář. To 
je důvod, proč se říká, že svět je vytvořen jen ze země.  
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Ze země vše vyvstává, do země se vše vrací a vše je na-
konec zemí překryto. V jedné prastaré legendě byla  
Bhasmasurovi udělena schopnost přeměnit vše, na co po-
loží ruku, na popel. On sám byl na počátku jenom zemí. 
Vše ve světě je v podstatě nic než země. Vědět, že vše se 
stane zemí (prachem), značí schopnost vidět okem inteli-
gence. Jdete-li ještě hlouběji, vidíte, že celá země je pohlce-
na vzduchem a vzduch je rozpuštěn v nebi. Nebe (prostor) 
je životní energie. Jméno a forma jsou pouze představy.  
Základem je čistě jen tato životní energie neboli čajtanja. 
Pohlédněte na to, co se stane, když se země smíchá s vo-
dou. Vytvoří třetí předmět, který se nazývá bahno. Když se 
květy a provázek spletou dohromady, dostaneme věnec. 
Tvar se mění, jména se mění, ale i tak tu je jen země. Hli-
něný hrnek, jakmile praskne, se nazývá úlomky či stře-
py. Nejste jednotlivými těly, vy všichni jste životní energie. 
Muž, žena, dcera, syn, to vše je pouze tato čajtanja. Všich-
ni vzešli z Jednoho.
Počáteční číslice je jednička (1). Čísla se začnou postup-

ně zvyšovat, jedno za druhým. Třebaže se čísla mohou 
rozrůst do nekonečna, základní číslicí je Jednička, která 
tu zůstává, jakmile dojde k zániku veškerého číselného 
vývoje. Takže pouze Jednička je tu, nikoliv něco dalšího. 
Vědět, že tu je Jednička, je moudrost, vědět, že tu je mno-
hočetnost, je nevědomost. Vítr, vody, Matka Země, Pán 
Vod, Pán Ohně, vše je „Jeden Nárájana“. Ve všem přebývá 
pouze Jedna životní energie. Mysl a intelekt jsou pouze 
čajtanja a není tu žádné „já“, které by na sebe bralo oddě-
lenou existenci. Pouze to by se mělo odstranit. My to ne-
chápeme, avšak je nutné, abychom pochopili, že toto „já“ 
je falešné. „To“, co ví, že „já jsem vše, co existuje“, a že to 
je pouze jedna životní energie, je Šiva. Když si myslíte, že 
to, co nazýváte „Mnou“, je jen tělo, pak se stáváte malými 
tvory, a to předznamenává rozpínavost světské existence.
Učitelé v iluzi, jenž jsou sami nevědomí, nás učili „já 

jsem ego“. Potom je zkušenost světa omezená touto mezí  
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poznání. Kvůli tomuto učení se „já“ musí stát psem nebo 
kočkou. Prostřednictvím tohoto světského učení dojde  
k nárůstu touhy a individualita si založí rodinu, vede ro-
dinný život, a když v tomto těle zemře, potřebuje další tělo. 
Opět vede rodinný život. Kvůli touze dostává jedno tělo za 
druhým a získá tolik zrodů v těle, kolik si určí podle své-
ho přání. Podíváte-li se na to, co je pod mikroskopem, po-
znáte, že svět je plný nepatrných bakterií. Otec (matka) se 
hodně strachuje o svou rodinu a stává se více znepokojen, 
než někdo bez rodiny. Obává se třeba jen mravence. Snaží 
se ochránit sebe a ostatní před dotírajícími mravenci. Pro-
sím řekněte mi, co je v těle tím, co zemře. Pět elementů ni-
kdy nezemře.
Představte si, že se někdo narodí a dostane nějaké jmé-

no. Jenže tento novorozenec už po dvanácti dnech zemře. 
Je pryč. Umřel, ale lidé zaevidují jeho jméno. Držitel toho-
to jména je pryč. Nemůžeme ho potkat, protože byl pouze 
představou. Když lidé dají dítěti jméno, začne jim bujet 
fantazie, ale to vše je konceptuální myšlení. Dají jméno, 
které jim přijde na mysl. Nikdo nemůže říci proč, ale jsme 
velice posedlí jménem a společenským postavením. Jsme 
naplněni obavami, aby právě to naše dítě nebylo očerně-
no. Jeho věhlas by neměl být zhanoben. Jak usilovně se 
snažíme být opatrní na tyto věci. Veškerá tato pýcha se 
týká pouze něčeho, co je falešné. Pokládat to, co vidíme, 
za skutečné, je nevědomost. Chápat jako falešné vše, co 
vidíme, je Poznání. Třídit vše do různých skupin je nevě-
domostí a vidět vše jako Jednotu je Poznáním. To zname-
ná, že nahlížet na vše pohledem Gurua, je Poznání. Vše je 
v podstatě Brahman.
Co je falešné? Jméno a forma jsou falešné. Obraz  

Poznání je obraz Pochopení. Ten, kdo to zváží, je „člověk 
se schopností rozlišovat“, tedy král. Ten vše prošetří. Od-
pozoruje veškeré pozorování. Pozoruje „pozorovatele“, kte-
rý je pozorující. Také pozoruje moment pozorování. Když 
se pozorování dostane do krajního bodu, uvědomíte si zde 
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přesný okamžik neboli počátek pozorování. Ten, kdo si 
to uvědomí, je „skutečný pozorovatel“, král (parikšit). Je 
nutné, abyste vše prošetřili. Zvážením všeho se dostanete  
k poznání. Když tu není podrobné prošetření, je tu ne-
vědomost (avidja). Tato nevědomost je nepozornost, 
zvaná avidja. Správná pozornost (myšlení) je moudrost 
neboli „správné poznání“, zvané suvidja. Vidět a chápat 
vše takové, „jaké to je“, znamená mluvit pravdu. Lidé říkají 
něco jiného, protože pro ně je „skutečnost“ naprosto odliš-
ná, a jsou na to pyšní; stejně prohlašují, že mluví pravdu. 
Všechny tyto světské řeči jsou jen mazané triky a klamy.
Pouze ten, kdo má „Skutečné poznání“ (vidžňána), může 

říkat pravdu. Je velice obtížné říkat pravdu. Pouze Bůh 
dokáže zpracovat a pronést pravdivou řeč. Jedině Bůh do-
káže jednat podle toho, co je skutečně uvnitř. Lidé mluví 
falešně, když se vyjadřují hrubě o pravdě. Toto vše je kla-
mavé jednání. Matka, otec, děti – to vše je Bůh, Ráma. 
Jestliže řeknete „pes“, je to pes, pokud řeknete „Bůh“, je 
to Bůh (Vitthala). Já je všemi bytostmi. Co se myslí zřením 
„celého vesmíru“? K „Jednomu Bytí“ je vše připojeno, tedy 
všechny tvary. Všechny podoby, nekonečný počet tváří, 
nekonečný počet rukou a veškeré jejich aktivity jsou odě-
ny do „Jednoho Bytí“. Ardžuna to spatřil ve chvíli, kdy Pán 
Krišna odhalil svou „pravou tvář“.
 Pýcha na své tělo (ego) je démonem Narakasurou. Zabít ho 

je obtížné a zároveň velice snadné. Není tu žádná smrt. Nic  
v tomto světě není nikdy zcela zničeno. Kdyby se tak stalo, 
kam by to odešlo? Odkud přichází to, co ve skutečnos-
ti není? Ze všech Panduovců pouze Abhimanju zemřel.  
Abhimanju je pýcha. Nicméně všichni Kuruovci, kteří měli 
zlou mysl, a byli připoutáni ke svému tělu, byli zabiti. Syn 
Gurua (Guru-putra) ví, že „Vše je Jedno“ bez druhého.

23. 9. 1935

ba
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60. Je tu pouze Jedno bez druhého
á (Átman) je Jeden Jedinečný. On je před vším, je 
Jeden, zcela úplný. Jestliže by mělo přijít něco jiné-
ho, odkud by to přišlo? Pouze po zničení Jednoty by 

něco mohlo přijít. Není tu místo pro něco druhého. Jed-
no Já je absolutně zcela existující. Nic „dalšího“ (existují-
cího) není možné. Nejvyšší Já, Paramátman, říká, že Ono 
je úplně všude. Je tu pouze „Jedna autorita“. Pokud by  
i jen na chvilku nastoupila nějaká další, moc Jedinečného 
Já by se zmenšila do této míry. Nic druhého nebylo nikdy 
schopno sem proniknout a nastoupit na místo Jednoty. 
Nastane-li pocit, že něco dalšího proniklo do této Jednoty, 
pak je to pouze klam. Bude se jednat jen o pochybnost.  
V naprosté nepochybnosti je pochybnost druhořadou věcí. 
Tato pochybnost se rozmnoží a je z ní mysl, která je plná 
pochyb; až pak se objeví iluze světa. Vybavením si Já se 
potvrdí zření Nejvyššího Já, Paramátman, a pochybnost 
je rázem odstraněna, čímž je dokázána Jednota existen-
ce. Pouze Jedna forma, Jeden stav a Jedna síla zůstávají. 
Když si jste jisti tím, že tu je pouze Jednota, pak zde není 
tím pádem to „druhé“.
Slunce je celý den stejné, jak ráno, tak v poledne, i večer. 

Jsou tři denní doby, ale slunce je pořád jedno. Poprav-
dě řečeno, den a noc nejsou skutečné. Slunce říká: „Já 
neznám ani ráno, ani večer. Vy nevíte, jaké jsem. Proto 
mne poměřujete. Kde je těch sedm dní (v týdnu)? Kam 
odešly?“ Slunce nezná žádný den jako pondělí, úterý atd. 
Vaše představivost vytvořila veškerá tato rozhodnutí. 
Slunce nezná ani východ, ani západ. Protože jsme se stali 
přízemními, zakoušíme východ a západ slunce. Není tu 
sebemenší prostor, jenž by byl beze Mne. Vše je vědomí. 
Obyvatel a to, co je obýváno, se od sebe neliší, stejně jako 
nejsou od sebe odlišné země a zeď. To, co je životní ener-
gií, se nazývá mysl. Není zapotřebí tomu dávat nějaké jiné 
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jméno. Mysl, intelekt, vědomí, ego, to vše je hra mé vlastní 
přirozenosti.
Jeden člověk přišel na večeři a řekl: „Je nás tu sedmnáct“.

Jenže on byl sám, tudíž tu byl jen jeden člověk. Pět prán, 
pět smyslových orgánů, pět funkčních orgánů, jedna mysl 
a jeden intelekt dohromady tvoří sedmnáct členů. Nikdo 
kromě světce mne nepozná. Učenec mne nepozná. Vše je 
Mnou, vše jsem jen Já. Smyslové orgány musí dělat svou 
práci jako přirozenou činnost. Je to jejich přirozenost.
Jednou dostal švagr krále trest v podobě povinného dva-

ceti sedmidenního spánku. Po pěti dnech potrestaný švagr 
řekl králi: „Můžeš mě třeba pověsit, ale já už nechci pykat 
za tento trest.“ Nikdo nechce mít mysl zbavenou jakékoliv 
činnosti. Pouze světec to dokáže. Být bez činnosti není při-
rozeností mysli. Mysl zůstane klidná pouze v blízkém okolí 
Skutečnosti. Mysl dokáže získat radost ze svobody pouze v 
blízkosti Skutečnosti. Dokud jsou v mysli falešné předsta-
vy nebo nadějná očekávání štěstí, mysl trpí opakující se lí-
tostí. Dokonce i mysl, která se dostane pod kontrolu po-
mocí hatha-jógy, začne být obětí přecitlivělosti v okamži-
ku, kdy dojde k přerušení transu ze samádhi.
 Světci, kteří realizovali Já prostřednictvím stezky od-

danosti, znají podstatu samotného vyvstání mysli, a pro-
to je jejich mysl vždy ve šťastném stavu. Dokud nezná-
te prvotní příčinu, jak mysl vzniká, není možné buď mysl 
kontrolovat, nebo ji učinit trvale šťastnou. Znát to, je 
věc tajemná. Nebudete schopni chytit mysl, když se po-
kusíte ji nalézt. Mysl a Brahman jsou jedno. Obojí je  
podstata životní energie, čajtanja. Musíme jít spolu s mys-
lí, abychom ji pochopili, a dokázali ji obrátit, jak chceme. 
Jestliže jste v mysli zatvrzelí, vaše mysl se stane dvojná-
sobně domýšlivou. Světci dokážou ovládnout mysl deli-
kátním způsobem. Proč jste tak domýšliví, jste-li oddáni 
této životní energii? V hindštině je známé rčení. To, co je  
„život“, jest „On“ jedině. Mysl je zdání, navršené na zákla-
du, jímž jsem Já. Já není mysl. Já jsem jen a jen Já. Pokud  
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použijete slovo „druhý“, tak toto slovo je také pouze plné 
„Poznání“.
Řečník a to, o čem mluví, jsem pouze Já Sám. Jak je ten, 

kdo mluví, ode Mne oddělený? Bůh vytvořil Védy. Védy 
jsou samotné mluvení. Řečník Véd je Mnou. Védánta zna-
mená konec „vědění“. Véda značí „vědět“. Pranava nebo-
li Ómkar, jenž zná Védy, jsem Já Sám. Odpověď, odezva 
„Ó“ je dána pouze Mnou. Já jsem řeč prvotní řeči. Když se  
Paigambera zeptali: „Kde je Alláh?“, odvětil: „On je.“ To 
znamená, že On je Óm. Entita, která dává odpověď, je pou-
ze Alláh. My nejsme někdo, kdo je oddělen od Boha (Hari). 
Bůh je Jeden. Nejsou tu dvě věci. Vesmír funguje na zá-
kladě Jeho řeči. Je to Jeho text, který je poslouchán. Óm 
je prostupující v celém světě. První slabikou zvuku Óm je 
A. Bez vyslovení slabiky A není žádná řeč možná. A+U+M 
dohromady se nazývá třemi slabikami. Óm je třemi slabi-
kami. Tyto tři slabiky spolu s Bohem jsou základ světa.  
Z nich jsou vytvořeny tři světy. Ze třech světů vznikl nespo-
čet vesmírů. Proto prvotní Óm jsem Já Sám. Jsem předmět 
všech řečí. Vidět očima značí být Sebou Samotným. Pokud 
tu nejsem, není možné po zhlédnutí cokoliv rozpoznat. 
Beze Mne jsou oči nic než kusy masa. Zření značí Vědomí, 
což je pohyb životní energie, což jsem Já. Není tady (ve 
všech třech světech) žádný další vidoucí, kromě Já.
Třemi světy jsou stavy bdění, snění a hlubokého spánku. 

Já jsem Mistr třech světů. Jsem znalec bolesti v žaludku. 
Znám vše. Schopnost vidění je Mnou. Jsem příjemce zlých 
jmen. Příčina, původ je znám pouze Mnou. Ten, kdo to 
chápe, je vnímající a to je Mé Já. Já jsem pokyn, který je 
dán pomocí oka, a protože Vědomí je zde, je to „moje vlast-
ní Bytí“. Jazyk beze Mne je jako kus podrážky u boty. Co 
může taková podrážka znát? Já jsem jednak Tím, kdo si 
užívá vůně, rovněž to, co voní, a jsem také ten, kdo doká-
že vůni rozeznat. Jsem to Já, kdo je poznáním věcí. Žád-
né tělo kromě Mne věci nezná. Spoutanost je kvůli Mně  
a znát Mne je svoboda. Neznat Mne je jedinou spoutaností.  
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Jakákoliv struktura, postrádající Mne, je pouze obal, 
prázdná skořápka. Já jsem chuť. Kdo jiný kromě Mne ví, 
co znamená být znalcem chuti? Já jsem uživatel a tvůr-
ce všech smyslů. Já jsem „Síla činu“, „Síla hmoty“ a „Síla 
Poznání“. Jak může být hromada masa, které se říká tělo, 
oddělena ode mne, když jsem Jednotou (Vším)? Odkud by 
přišla? Vše je Jedním. Co je tedy tím, co se označuje jako 
„druhé“? Co dalšího tu kromě Mne může být? Dech všech 
je Jeden jediný.
Pouze lidé, kteří jsou zmateni, si myslí, že tělo je oddě-

lené od Boha. Musíte každý den umřít. Den za dnem tělo 
vypouští odpad a zároveň přijímá nějakou novou hmotu 
(potravu). Dvojnásobek toho, co z těla vyjde, se dostává 
do těla. Člověk je pyšný na to, co je ve skutečnosti „mrtvé“ 
(tělo), domnívaje se, že tím je. Nerozpozná však to, co neu-
mírá. Těchto pět elementů je něco jako vlny na hladině. Ve 
skutečnosti tu ode Mne není nic odděleného. Veškerá živá 
a neživá stvoření jsou Mnou. Rozdílná jména jsou ve světě 
dána pouze proto, aby se tím usnadnila komunikace ve 
společnosti. Není nutné chovat se výstředně jako podivín, 
když se stanete Džňáninem, čili bytostí se Sebe-poznáním. 
Je tu pouze jedno vesmírné Já, Jedno Átman.
Co studujete? Stačí, že máte pochopení ne-dvojnosti. Je 

tu kromě Jednoty něco dalšího? Je nutné vykřikovat jmé-
no své matky, když ji znáte? Je-li mysl naplněna rozpozná-
ním, že tu je „Pouze Jedno“, pak není zapotřebí něco další 
dělat. Pro toho, kdo si uvědomí, že je všude, není žádná 
další sádhana (duchovní praxe) nutná. Pro toho, kdo zná 
Mne, tedy své Já, skončilo veškeré úsilí. Svým drahým 
oddaným jsem řekl, že Já je všude, že „Já jsem ve všem“, 
ale ostatním jsem sdělil, aby prováděli nějakou duchovní 
praxi (sádhanu), a aby si nechali narůst dlouhé vlasy na 
hlavě. Neudělil jsem jim Své Poznání. Toto je „Mé vlastní 
poznání“. Odstranil jsem pocit oddělenosti v mysli svých 
oddaných, ale asketům a jóginům jsem stanovil provádět 
určitou řadu cvičení. Udělil jsem jejich tělu život o délce  
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tisíce let, ale jen mým oddaným jsem dal „Své Poznání“. Mé 
Poznání, Poznání o Mé Pravé Přirozenosti (svarúpa) je ob-
tížné získat. Dokud se nezbavíte všech smyslů ega, všech 
žádostí a veškeré pýchy, nebudete schopni ho realizovat.

Večer, 24. 9. 1935 

ba

61. Hlavní nauka Védánty
še je Brahman. Mít koncept, že „já jsem někdo“, 
patří vymyšlené entitě. To, co je bez konceptu, je 
Brahman. Koncept je individualita, džíva, což je 

ego, nevědomost. Ve Védantě jsou dva principy: Brahman 
a mája (iluze). Mája znamená „to, co neexistuje“. Brahman 
je naopak „To, co existuje“. Mája je klam, přetvářka. To, 
co klamné není, je Brahman. Mája je padělek, je to švindl. 
Kde není žádný švindl, není ani žádný klam. Když se uži-
je slovo mája, znamená to atrapu, klam, podvod. Prav-
dou nemůže být nikdy to, co je klamem. Mája je falešná 
a Brahman je Pravda. Brahman není přetvářkou. Vše, co 
má zevnějšek, vše, co je vnímané a viděné, je falešné. Po-
kud to má nějaké jméno či nějakou formu, není to sku-
tečné, trvalé. Pokud to má nějaký zevnějšek, nepotrvá to 
navždy, není to stálé.
Pouze Brahman je skutečné, a proto nebude uctívat 

to, co je falešné. To, co je falešné, dělá mnoho povyku  
a tyátru, avšak proti Pravdě, kterou je Brahman, pro-
testuje. Falešné není ani v nejmenší míře uznáváno,  
a proto nesetrvá. Není mu dovoleno zůstat delší dobu. Má 
velmi krátkou dobu trvání. Vše, co je hranou přetvářkou, 
ať už to má sílu a smělost jakkoliv velkou, stejně nemůže 
být samotným Brahman prokázáno za skutečné. Tuto ne-
skutečnou iluzi Brahman ani neuznává, ani nijak nevy-
živuje, a tak automaticky odpadne, vytratí se, a stane se 
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neviditelná. To, co zmizelo, bylo falešné, a protože to bylo 
falešné, stalo se neviditelné. Mělo by se to nazývat mája 
a také se tomu tak říká. Mája je ponižující slovo. Je to 
opovržlivý název. Brahman je skutečné a k žádnému ze-
vnějšku se nedá přirovnat. Pravda nemá žádnou kopii. To, 
co nemá žádnou kopii, nelze napodobit falešnými (umělý-
mi) okázalostmi. Jak by mohla mít pravda napodobeninu 
či něco, co by se s ní shodovalo? To, co lze napodobit, není 
Pravda. Ta je bezpodmínečná, absolutní, bez jakékoliv for-
my (podoby). Je zcela zbytečné pyšnit se jakkoliv kvalit-
ně namalovaným, avšak padělaným obrazem. Brahman  
pokládá máju za zcela opovrženíhodnou. Jakýmkoliv pod-
vodníkem, který se pyšní sám sebou, je třeba pohrdat.
Brahman je naprosto bez pýchy. Proto sebemenší pý-

cha, pocítěná při kterékoliv zkušenosti, při jakémko-
liv úspěchu, je bezcenná. Může to být i pýcha z vykoná-
ní velkých dobročinností, na které je konatel hrdý, avšak 
Brahman tím není nijak dotčen, ani k tomu nechová úctu. 
Je to „opravdové Poznání“ naší pravé přirozenosti známé  
jako „Sebe-poznání“. Kromě pomyslného „já“, které je 
třeba odhalit, tu nikdo není. Po prohledání a odstraně-
ní všech elementů a principů v přírodě (včetně koncep-
tu lidské bytosti) dojde nakonec k tomu, že tu vůbec  
žádné „já“ nezůstane. Skutečné Já (Brahman) je tu a tělo 
tu je také, ale třetí osoba, toto vymyšlené „já“, zde není. 
Je to mája, která říká „já“ a „mně“. Toto „mně“ je pro-
dukt určitého rozruchu v iluzi. Jakmile je tato třetí oso-
ba zahozena, pak hledající, aspirant, jeho úsilí a to, čeho 
je dosaženo (cíl), to vše je odstraněno. Potom tu je samot-
né Paramátman. Dokud není pocit ega pryč, není mož-
né uskutečnit „Sebe-poznání“. Jakmile je pryč domnělé 
„já“ a „mně“, koncept sebe-ztotožnění se s hledajícím, po-
cit dělání něčeho (konatelství) a idea něčeho, čeho je tře-
ba dosáhnout, jsou také pryč. Paramátman je odkryté, 
aniž by se o to nějak přičinilo. Jestliže prošetříte všech-
ny své myšlenky, zjistíte, že tu není vůbec žádné „já“. 
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Je tu pět elementů a šestým je Já (Átman). Pěti elemen-
ty jsou samotné smyslové orgány v těle a Já je šestý smy-
sl. Žádné jiné „já“ není možné kdekoliv v těle nalézt. Jak-
mile je Jednota prostřednictvím Samotné Jednoty pocho-
pena, vše je rázem Brahman. Jakmile dojde k rozpoznání 
tohoto vymyšleného „já“ nebo pochopení potřeby po něm, 
jeho význam skončí. Zůstává tu pouze to, co je stvořitelem 
světa. Co zůstane, když „já“ a „ty“ jsou odstraněny? Bytí  
neboli to, co „je“, je tím, co zůstává po tomto procesu od-
stranění. Když to, co „je“ (projev) odejde, a to, co „není“  
(neprojev) také odejde, a To něco, co není objektivní věc, 
zůstane, není potom zapotřebí oznamovat, co To vlastně 
„Je“. Ono je prostě „Samo o Sobě“. Když znáte to „nesku-
tečné“, pak To, co „Je“, je prostě jakékoliv. K čemu je zapo-
třebí prohlašovat za ne-existující to, co tu není? Ono to tu 
přirozeně není! Tomu se říká zřeknutí se vymyšleného „já“ 
(Átma-Nivedan). Toto „já“ je nabídnuto Bohu, který to 
strávil, a tak se to stalo Bohem Samotným. Příroda (okol-
ní svět) je rozpuštěn. Příroda se nazývá „Pra-kruti“ neboli 
druhý čin. Když je rozpuštěn, pak jen To (Skutečnost) zů-
stává. Byl tu jeden. On vytvořil něco druhého. To druhé 
znamená to další. On spolykal to, co bylo vytvořeno. Potom 
tu zůstal pouze Jeden. Prakruti, oddělené stvoření, je zce-
la zničeno. Odkud přišla třetí entita, která je iluzí? Když 
není existující, jak zasáhla? Tento jeden je Bůh a nazývá 
se Bůh s „pěti tvářemi“. Pět elementů je jeho pěti tvářemi. 
Všech těchto pět elementů je spojeno přirozeně v jedno Já. 
To vše je Jedno. Bůh má pět tváří, říká světec Džňánoba. 
Kde je to „já“ a „mé“ , tvářící se jako nějaká entita? Není 
to. Je to jako když jdete ven, abyste hledali tmu, a držíte  
v ruce světlo (lampu). Jestliže budete hledat tmu se svítilnou  
v ruce, nenajdete ji. Jakmile vyjde slunce Poznání, potom 
tmu, pyšné ego, nevědomost spatřit možné nebude. Kde 
je had v hadovi? Kde je osel v oslu? Vše je Já. Na počátku  
a na konci tu není nic než Já. On je Átman. Pocity „já“ 
a „mé“ tu nejsou.
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V AUM dochází k vzruchu pouze do mezí slabiky „M“, 
která je iluzí, světským klamem, egem, pýchou. Jakmile 
je získán stav „Sebe-poznání“, vaše vlastní večeře se sta-
ne jídlem nabídnutým Bohu. Vaše chůze vytvoří bázeň, 
díky níž vznikají ochranné kruhy okolo Boží podoby, vaše 
řeč bude Jeho chválou a spánek Jeho samádhi. Být usa-
zen, spočívat v bezstarostném poklidu, je Jeho nepřetržité 
samádhi. Přirozeně „být“, „existovat“, je označení pro při-
rozenost Brahman, která se stala projevená. To je přiro-
zenost Brahman v lidské formě, která se stala viditelnou. 
Není tu nic než „To“. Světci jsou Brahman, což je vyjád-
ření v konkrétní formě. Svazek existuje proto, že jste ho  
svázali. Můžeme ho povolit myšlením. Potom tu nebude 
žádný svazek. Potřeba rozdělování je onou odděleností, 
kterou je svazek, džíva. Jakmile zmizí potřeba dělení, není 
tu ani žádná dualita. Potom tu je pouze Brahman. Svazek 
byl dán dohromady nahromaděním všelijakých koncep-
tů. Když je zanalyzujeme a prošetříme, svazek se poruší 
a rozpustí. Ten, kdo nesl náklad konceptů a atributů, byl  
potom zbaven tohoto břemene.
Kdo je tu, kdo by měl dělat nějakou duchovní praxi  

(sádhanu) poté, když zmizí vymyšlené „já“? Kdo bude dě-
lat meditaci? Být nazván Bohem pro mne znamená požeh-
nání světců, kteří jsou velice šlechetní. Pro druhé je velice  
obtížné přijmout oslovení Toho, kdo má pravé Poznání. 
On je Bůh v konkrétní osobě, on je Všemocný. Je velice 
těžké být příjemcem poct, které se od Něj dostávají. Hřích  
a ctnost, nebe a peklo – to se ho nijak nedotkne. On je samo-
zřejmý. On je celistvý a neomezený ve své přímosti (upřím-
nosti). Netrpí špatným obdobím vlivu Saturnu (ve védské 
astrologii to je sedmileté období obtíží). I hřích někoho, 
kdo si stále připomíná realizovanou bytost neboli Džňá-
nina, je dočista vyhlazen. Dotkne-li se někdo realizované 
bytosti, dostane se za zrození a smrt. Bůh říká: „Moje pří-
tomnost a pohlížení na mne je příznivým činem, příznivým 
okamžikem.“ Džňánin netrpí pomluvou, protože On není 
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individualita. Je nevyjádřitelný, za kvalitami a tvary. Jógini 
a asketi byli pyšní na to, že jsou znalci různých prak-
tik jako třeba jógických pozic a slibů mlčenlivosti. Pán 
Krišna jim řekl, že jsou velmi namyšlení, neboť nejsou 
schopni pozbýt svou totožnost s fyzickým tělem. Hrdě sta-
věli na odiv své vlasy a vousy. Krišna jim vzkázal: „Mů-
žete žít po velmi dlouhou dobu.“ Měli zvláštní názory, co 
se týče porušování pravidel při příjmu jídla a pití. Pán  
Krišna však zůstal neposkvrněný i přesto, že dělal všeli-
jaké věci. Uvědomoval si totiž, že je Nejvyšší Paramátman 
(Absolutno).
Ten, kdo rozlomí pouta těla, bude Paramátman, a jeho  

život je pak naplněn. Měli byste setrvat ve zdravém myš-
lení. Nedržte se žádných konceptů. Nevěřte jednoduše  
konceptu, že pokud je Brahman všude, budu tudíž zachrá-
něn. Pokud toto vše je Brahman, není zapotřebí se držet 
jakýchkoliv konceptů. Brahman je bez konceptů. S „Tím-
to pochopením“ budete osvobozeni. Ti, kdo chovají v mys-
li pochybnosti, končí zle. Ti, kdo jsou oddanými Gurua, 
získají stav Nesmrtelnosti (Brahman). Lidé prostého du-
cha mají neotřesitelnou víru a důvěru. Jakmile odevzdáte 
své já, pak jediná čirá věc, která zůstane, je Brahman. Ne-
pusťte dovnitř ego, démona Narakasura, který je peklem.
Jakmile si uvědomíte, že jste dokonalé Paramátman, pak 

jste Brahman včetně svého těla. Dřívější světský život je 
zničen. Bůh nemá žádnou starou karmu. Přestaňte věřit 
ve starou karmu. Vaše koncepty vás klamou. Nepodlehně-
te pochybnostem. Iluze říká: „Uvázala jsem na řetěz mno-
ho velkých zvířat.“ Hledající, saddhuové a jógini jsou touto 
lovnou zvěří, kterou mája uvázala. Nejvyšší Já, Pán Krišna, 
se stal a zůstal dokonalé Parabrahman. Ostatní mají pou-
ze totožnost odděleného ega. Zrcadlo říká: „Ve mně není 
nikdo.“ Člověk, který se dívá do zrcadla, říká: „Já jsem  
v tomto zrcadle.“ „Zkušený znalec“ chápe všechny 
tyto záležitosti. Elementy se seskupily a staly se tělem. 
Poté, co to pochopíte, si to žádá dovednost, jak žít podle  
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tohoto poznání. Nejprve je zapotřebí poznání, abyste poté 
získali Sebe-poznání. Toto Sebe-poznání, neboli „Moudrost“  
potom zničí samotné poznání. Měli byste také přestat  
myslet na vše, co se stalo. Klíč k Sebe-odevzdání je ná-
sledující - Ten, jehož konceptuální entita je pryč, je Tím 
„Zkušeným Znalcem“. Iluze je pryč, elementy jsou pryč,  
a poznání je také pryč. Jediné, co zůstává, je Absolutní Po-
znání neboli „Vidžňána“. Jakmile je jeden dům vyprázd-
něn (totožnost s tělem), všechny „domy“ jsou prázdné (celý 
svět).
Transcendentální Brahman je mimo kvality a není ničím 

zasažené. Je vždy nepostižené. Jakmile začneme používat 
rozlišování mezi Skutečným a neskutečným, nepodstatné 
zmizí a pouze ryzí Esence zůstává. Pouze Brahman, kte-
ré je i za kvalitou sattvaguny, tu zůstává. Pocit „já“ byl 
pouze vymyšlen. Ten, jehož pocit „já“ je vyhlazen díky po-
žehnání od Gurua, nezůstává jako osoba, ale jako Para-
mátman. Výsledek je závislý na vašem určení. Cokoliv si 
představíte, bude následně tím, co zakusíte. Když bude-
te pohlížet na Boha, stanete se Bohem. Paramátman má 
sílu něco udělat, potom to zrušit, a pak udělat něco jiné-
ho. Ono nade vším vyniká. Ono může udělat cokoliv, co se 
mu zachce. Pro Toho, kdo je osvobozen od všech činností,  
žádné omezení neexistuje. Nebuďte pyšní na karmu a ne-
ztotožňujte se s ní. Jedna osoba klamala sama sebe a oslo-
vovala se jako určitá entita, ale jakmile zmizí pocit „mne“, 
pak je rovněž pryč pocit „já“ včetně dotazování „kdo jsem 
já?“, konstatování „já jsem To“, a další. Potom, i když bu-
dete přebývat v těle, budete od těla osvobozeni, neboť jste 
mimo tělesné omezení. Pouze Paramátman Jest.

Večer, 25. 9. 1935

ba 
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62. Skutečný Bůh je za kvalitami
kutečný Bůh je sat-čit-ánanda (bytí, vědomí a bla-
ženost). Vědomí v těle je Bůh. Je to toto uvědomě-
ní neboli Bůh, které chrání tělo od nehody, splaše-

ného koně, hada atd. To je jasně patrné. Musíme vědět, 
co jsme. To, co v tomto těle říká „já“, není ve skutečnos-
ti někdo. To vše je pouze nepochopení a zmatek. Měli jste 
konceptuálně za to, že jste tělo, ale jestliže provedete prů-
zkum ve všech částech těla, není v těle žádné „ty“ nebo 
„já“. Ve Skutečnosti (v Tom) není pocit „tebe“ a „mne“. Vi-
díme všech pět elementů, ale ony jsou vytvořeny z život-
ní energie, která se nazývá čajtanja. Toto vše je pouze tato 
životní energie. Ten, kdo pochopil, že pouze „Jednota“ je 
Skutečná, je osvobozen od zrození a smrti. Vousy, knír  
a vlasy na hlavě, to vše jsou pouze chlupy. Jméno, forma, 
tvar a podobně, to vše je falešné. Jakmile poznáte tuto 
životní energii, bude vše vykonáno. Bůh je pouze Jeden, 
všude, ve všech nesčetných formách. Analyzováním pěti 
elementů vám bude objasněno, co je touto životní ener-
gií. Vysvětlením významu známého prohlášení „Ty Jsi To“ 
vám bylo sděleno, že jste Brahman. V prapůvodním Bytí 
je ego, neboli ahankar, větrem.
Odevzdání se Guruovi by mělo proběhnout bez jakkoliv 

přehnaného citového vypětí. To je třeba vysvětlit. Bez pře-
hnaného vypětí zde znamená nebýt zastrašován a nepři-
pustit, aby nějaká osoba uplatňovala nějaký druh přinu-
cení nebo něco, čím by na vás vyvíjela nátlak. To nezname-
ná, že by takový nátlak neexistoval, ale tato osoba by jej ak-
tivně neměla využívat. Mělo by to být potom tak, že nátlak 
není existující. Žádný nátlak na naše vlastní pravé Bytí 
tu není. Proto ani nyní, ani nikdy v budoucnosti tu není  
a nebude nic ani nikdo, kdo by na nás vyvíjel nějaký nátlak 
nebo soupeřil s naším pravým Bytím o důležitost. O tom 
bychom měli být přesvědčeni. Co nám v tom jedině může 
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bránit? Jen vlastní zmatení a nepochopení na nás vyvíjí  
nátlak po celou dobu a všude v různých podobách. Kromě 
toho tu není žádné další překroucení. Odevzdání by tedy  
mělo proběhnout tímto způsobem - bez přehnaného vypětí. 
Budeme-li se pozorně a hloubavě dívat na věci, pocit  
oddělenosti zmizí. A když i postoj svědka (pocit „já jsem“) 
zmizí, zůstává tu pouze čajtanja. Potom tu je pouze při-
rozená nezaujatost (Nivrutti). Když zmizí řečník, je tento 
stav označen jako Unmani, neboli stav „nemyšlení“. Kdo 
má platit pokutu, když tu není žádný obžalovaný? Nikdo 
nenazve své břicho záchodem. Pro koho je tu ve skuteč-
nosti trojí karma (minulost, přítomnost a činnost)? Proč 
by si měl někdo, kdo je král, odsedět trest? Kdo ho může 
potrestat, jestliže On sám je král (Prabhu). Jak může mít 
mrtvé fyzické tělo nějakou minulou karmu? 
Tělo je Brahman a Já (Átman) je Brahman. Pomocí 

„Absolutního Poznání“ neboli Vidžňány došlo k vyhlazení 
poznání. Meditující zmizel s meditací. Já, entita, která me-
dituje, zanikla spolu s meditací. Vymyšlené „já“, které je 
příčinou světského života, odešlo s tímto světským životem. 
Tento život, který se ztratil, přišel opět s celou svou  
slávou, ale nyní již jako Brahman. Vše viděné není nic než 
Brahman. Ten, kdo umírá, zemře, protože byl neskutečný 
(ne-entita). Ten, „kdo nebyl“, zemřel. Žádný hřích nezů-
stane na povrchu země. To, co nemá žádné omezení, bylo 
spoutané, a tento uzel je pryč. Má Bůh nějaké omezení či 
svobodu? Všech 72 předchozích generací je osvobozeno. 
Ti, kdo jsou služebníky Gurua, který je osvoboditel utis-
kovaných, také osvobodí ostatní. Nezůstanou potom slu-
žebníky, jsou Brahman.

 Večer, 26. 9. 1935

ba
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63. Představte si Brahman,  
koncept za všemi koncepty

arabrahman je ne-dvojné a my jsme „To“. Skuteč-
ně na To není možné meditovat, ale znamená to, 
že bychom se proto měli vzdát meditace? Medita-

ce tu není jen z toho důvodu, že se jí držíme. Naopak, ona 
je přirozená. Nejprve je třeba začít studovat pravé Já ne-
boli Átman. Nyní vám vykládám studium Nejvyššího Já, 
Paramátman (Para zde značí „za“ či „před“). Váš přiroze-
ný stav je Parabrahman. To je životní energie. To je Bůh. 
To, co zakoušíte ve svém vědomí, je životní energie Boha.  
Parabrahman se na základě své vlastní vůle stalo pohy-
bující. My jsme Bůh. Bůh je prvotní impuls (naléhavá  
potřeba pohybu). Je to vědomí. Jediné, k čemu dojde, je 
vnímání Existence. Začala být vnímána a je nepřetržitě cí-
těna. To, co zůstává bez „vědění“, aniž byste si toho byli 
„vědomi“, je Nejvyšší Já, Paramátman.
Aby došlo k sestoupení do tohoto světa zjevnosti, musí 

být přijato „Božské vtělení“ neboli Avatar (Avatar značí se-
stoupení). „To“ sestupuje ze „svého“ Bytí. Nepatrně klesne 
z naprostého ticha a klidu. To je Avatar. Pokud přemýš-
líme o stálém a nestálém, mysl přejde do duševní rovno-
váhy, klidu. Když studujete Paramátman, vznikne něco 
dalšího. Paramátman je to, co zůstává. Ono není předmě-
tem studia. Není dostatečně pochopeno, co se myslí tím 
„stát se“ a „nestát se“. Pokud se tím snažíme stát, utrpí-
me ztrátu, pokles. Naše správně vynaložené úsilí spočívá  
v tom, abychom se ničím „nestali“. Prožijte sami na sobě, co 
znamená „stát se tím“ a co naopak značí „nestát se ničím“. 
Nemějte žádnou představu o tom, že se něčím „stanete“.  
V paměti si nic nedržte. Meditace na Absolutno přiná-
ší dvojnost. Nepodlehněte pochybnosti. Nebuďte naplně-
ni úzkostí. Opusťte veškerou iluzi. Paramátman není mož-
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né nikdy pošpinit či poskvrnit, ani nevznikne nové po ur-
čité snaze, kterou vykonáte. Lidé se zapletou do světské-
ho života, nemají-li schopnost rozlišování. Proto je třeba, 
abyste byli pozorní. To, čemu říkáte individualita (džíva), 
je ve skutečnosti Bůh (Šiva). Jakmile se vše, co je vytvo-
řené představivostí, vytratí, pak jediné, co zůstane, je Pa-
rabrahman. Zapomeňte i na pocit, že „On je“. Zmizí po-
cit „sebe, pozorujícího to“, pak jediné, co zůstává, je „On“. 
Zůstaňte se svým Já takoví, jací jste. Buďte velice přiroze-
ní. Není to zasaženo trojím časem (minulostí, přítomností 
a budoucností). Když veškerá minulost, přítomnost a bu-
doucnost zmizí, pak to, co na konci zůstává, je vaše Já, Pa-
ramátman.
Když se začnete dívat, dojde spolu s tím ke vzniku třech 

aspektů, kterými jsou pozorovatel, samotné pozorování  
a objekt, který je pozorován. Když se snažíte „To“ nalézt, 
tak místo abyste to nalezli, ztratíte to, neboť v „Tom“ není 
místo pro příčinu. „To“, co by mělo být pozorováno, na co 
je nutné nezapomínat a co je třeba uctívat, je vaše Já. „Ty 
Jsi To“. Avšak když se zabýváte snahou to nalézt, stane se 
to něčím „druhým“. Není možné, abyste zapomněli na své 
Já. Fakt, že „Vy existujete“, je vaše vlastní přímá zkuše-
nost. Kdo jiný vás může přesvědčit, že existujete? Nejpr-
ve musíte existovat. Pouze pak je dotazování možné. Kdo 
bude provádět zkoumání, pokud zde nejste? Vy jste zde, 
aniž byste řekli, že jste. Je třeba pochopit, že potvrzení 
vaší existence není závislé na vašich smyslech. Nejsou v ní 
pochybnosti o pravdě či nepravdě, protože je to stav Bytí. 
To jsi ty. „To“, co není smysly patrné a s čím nelze navázat 
kontakt, je Pravda. „To“ je Sat neboli Bytí, jež je mimo do-
pad tří aspektů času.
Jak je možné praktikovat to, co je? K čemu myslet na 

existenci, která je již tady? Nazývá se to Samo-zřejmým 
stavem, kde není potřeba vytvářet nějaké úsilí. Já je „Sa-
mo-zřejmé“. I když s ním budete točit sem a tam, stej-
ně Ho nelze překroutit. Ani kdybyste se snažili sebevíc, 
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na své Já zapomenout nelze. To, co cítíte, že zapomínáte, 
není vámi. Je to něco „jiného“. Je to pouze zapomenutí 
toho, co bylo pamatováno. Vše, co je pamatováno, podléhá 
zapomnění. Vše, co je zapomenutelné, je něco jiného než 
Já. Vzpomínka a zapomnění se odehrají vždy ve vztahu  
k něčemu jinému, netýkají se Vás. To nejste vy. Protože 
nejste objektem vzpomínky, nejste také objektem zapo-
mnění. Tyto záležitosti, jakými jsou pamatování a zapomí-
nání, se pouze odehrávají ve vědomí. Vy jste bez nich. Ve 
vás nedochází k žádnému poškození, protože „To“ nelze 
nikdy ničím poškodit.
Co jsem přece jen (s vámi) udělal, přijdete-li ke mně? Od-

stranil jsem iluzi. Odstranil jsem iluzi hada. Provaz vy-
padal jako had a byl tu strach. Přesvědčil jsem vás, že to 
není had, ale pouze provaz. Provaz se nikdy nestal hadem. 
Jen jste byli zmatení. Nyní je had zapomenut. Zapome-
nout na něho je samo o sobě připomenutí si Skutečnosti. 
Nejprve musíte získat poznání, a potom je třeba poznání 
opustit. Stačí znát toto pravé „Já“. Vy jste ho rozpozna-
li; to je vše, co je potřeba. Proč byste to měli znát znova  
a znova? Proniká to celým tělem. Je to okrasa, plně pokrý-
vající tělo. Pokud se budete snažit se s tím setkat, uteče 
to. To je zázrak, který je třeba zakusit. Žádnými prostřed-
ky toho není možné dosáhnout. Pokud se budete snažit to 
ztratit, nepodaří se vám to. Není možné to ztratit. Nelze to 
odhodit, pakliže se o to budete pokoušet. Je to vždy exis-
tující. Unikne to, jestliže se pokusíte to vidět, a je To tady, 
i když to nevidíte. Snaha získat to se stává překážkou. Je 
to realizováno bez procesu pochopení. Je to negativní stav 
(néti, néti; ne toto, ne tamto) bez zaměření úsilí na něco 
konkrétního. Pomyslné „já“, co se snažilo to pochopit, je 
mrtvé.
Brahman není předmět meditace. Když jíte a pijete, je 

to po celou dobu On, co jí a pije. On je naprosté odtažení. 
Mysl je falešná, tak jak by mohlo být nekonečné Brah-
man pochopeno myslí? Ten, kdo říká, že zná Brahman, 
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se popravdě vůbec nedostal do této sféry. Brahman nelze  
poznat pomocí mentálního postoje či mysli. Kdo může znát 
to, co je otcem všech věcí, podstatou veškerého stvoření? 
Pokud se budete snažit to mentálně následovat, budete 
pouze zmateni. I Védy zůstaly potichu (prohlašujíce jen 
néti, néti), když se pokusily to popsat. Pouze Satguru může 
říci to, co „já“ říci nemůže. Není to pro „já“, aby se do toho 
pouštělo. Kdo může popsat nepopsatelné?
Veškerá představivost je vykreslena podle ega, pocitu 

„já“. My však musíme zcela opustit trasu ega. Pouze pak 
můžete dosáhnout Paramátman. Pochybností se zbavíte 
ve společnosti světců. Přirovnejte světce k sobě. Zmenše-
te, a nakonec zcela odstraňte ego. Zjistěte a odhalte, jak 
to může být provedeno. Vaše slova by měla být v souladu  
s Jeho slovy a vaše pochopení by mělo být na stejné úrovni 
s Jeho přednáškami. Vaše forma by měla zůstat v blízkosti 
Jeho formy a vaše poctivost by měla být jako Jeho pocti-
vost. Vaše kvality a činy by měly být srovnatelné s kvali-
tami světce. Potom bychom měli rozpoznat, co je v Něm 
lepší. Měli bychom přezkoumat a poznat, jestli to, co je  
v Něm lepší či nejlepší, je stejně tak přítomné v nás. Potom 
s Jeho pomocí, se silou úsudku a moudrosti, kterou má, 
bychom měli vidět, jaké jsou naše nedostatky. Porovná-
ním našich kvalit bychom se měli držet toho, co je nejlep-
ší. Měli bychom odstranit z naší povahy to, co je nejhorší. 
Tímto způsobem by měly být všechny pochybnosti zcela 
vyhlazeny. Dva podobné projevy by měly být spojeny. Veš-
keré vaše studium a pozorování patří do „vnitřní oblasti“. 
To je protínající vztah mezi poznáním, nepoznáním a Nej-
vyšším Poznáním. Ten, kdo dosáhne podle těchto řádků 
stejné úrovně, se stává Tím, kdo má přímé Poznání.
Pocitu ega je obtížné se zbavit. Pouze učení Satgurua 

to dokáže udělat. Použitím egoistického postoje dojde ke  
zničení oddanosti. Já, které je Samo-zřejmé, je prostřed-
nictvím ega zahalené. Kvůli egu se mnozí toulali nazí všu-
de možně, jiní měli převrácený přístup k józe, někteří se 
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ukryli hluboko v horách a další se zahalili pod dlouhé vou-
sy a dredy a přestali o sebe dbát, až zcela zahořkli. Veške-
rá tato takzvaná duchovnost je založena na egu. Nikdo ne-
dokáže říct, jakou spoušť ego napáchá. Kvůli egu není du-
chovní život možný. Naopak je zcela zničen. V Božském vě-
domí nelze ego tolerovat. Uctívatel Satgurua své ego zaho-
dí. Jakým způsobem je ego zahozeno? Tím, že si ho uvě-
domujete, ho zahazujete. Pouze pomocí pochopení bude 
zahozeno. Znáte-li Skutečnost, jste schopni se zbavit ega. 
Musíme být Brahman, a pak jsme schopni mít přímou 
zkušenost.
Buďte šťastní v ne-připoutanosti. Ten, kdo vynakládá 

duchovní úsilí bez pýchy, je vskutku hoden uznání. Slá-
va Brahman je plná přízně. Bůh říká: „Ráma, Krišna a po-
dobní světci jsou mými oddanými. Světci Nárada, Sanaka 
a další mě chválili. Jsem Bůh všech. Všichni světci, kte-
ří až dosud žili, Mně dělali púdžu. Uctívali Mne, jenž jsem 
bezforemný, bez poskvrny, plný radosti, mimo názory, za 
všemi kvalitami, bez jakékoliv usazeniny, úplný, Átma-
rám, Paramátman. Já jsem Bůh, spotřebitel veškeré snahy 
a obětí, které byly přineseny tímto úsilím. Pouze vlastní 
mysl je zodpovědná za vaši spoutanost. Mezi vámi a Mnou 
neleží žádná překážka.“
Musíme zakusit Brahman tím, že budeme Brahman. 

Zakoušení by mělo být bez pomyslného „já“, zakusitele. 
Pouze pak je tato zkušenost možná. Nemělo by zde být 
vůbec žádné „vědomí já“. Neměli byste si uvědomovat, že 
vy jako „ego“ zakoušíte Brahman. Tolik se jich snažilo být 
zakusiteli Brahman, avšak nikdo z nich si neužíval této 
slávy. Pán Krišna se z toho mohl těšit. Konejte, ale neměli 
byste být konatelem s pocitem, že to a to „děláte“. Činy by 
měly být bez pocitu „já“ jako konatele. Stav „být nezaujatý,  
nezapletený“ by měl být správně pochopen. Pouze potom 
se stanete Paramátman.

Večer, 27. 9. 1935
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ba

64. Sebe-pročištění
pokojenost nebo to, co nazýváte štěstí, popsat nedo-
kážete. Když němý člověk jí cukr, jeho sladkost po-
psat neumí. Poslouchejte s mimořádným zápalem. 

Nemůže to být (intelektem) pochopeno a nemůže to být 
poznáno, i když to je vysvětleno. Nelze si to představit. 
Slova to neumí sdělit. Nejvyšší Já, Paramátman, je zce-
la skryté. Může být pochopen pouze přebýváním v blíz-
kosti světců, pobýváním v jejich společnosti. Toto štěs-
tí (stavu) Paramátman, tato spokojenost, je velmi hlubo-
ká. Má-li se pomocí nějakého symbolu či označení něco  
o této zkušenosti říct, pak jen že je nevýslovná. Není mož-
né ji sdělit. Gesta a znaky rukou či obličejem jsou pouze 
vlastnostmi končetin či lícních nervů, a jsou proto omeze-
né a neadekvátní. Ani nejhlubší síla řeči, která se nazývá  
Paravani, či prvotní energie, to nedokážou zprostředko-
vat pomocí nějakého náznaku, a je to tudíž nepopsatel-
né. Bez pomoci Satgurua to není možné poznat. Pouze 
ten, kdo pátrá po sobě samém, může obdržet požehnání 
od Satgurua.
Jaká je zkušenost adepta, který obdrží požehnání od Sat-

gurua? Zakusí, že on sám je Paramátman. To je výsledek 
jeho pátrání po Já. Když pochopí, že nic není, potom to, co 
zůstane, je pouze jediné Brahman. Tomu se říká přirozený 
stav Samádhi. Jestliže pak chodí a mluví, označuje se to 
jako „Sairatsamádhi“. To je stav zdánlivě duševně vyšinu-
tých aktivit, ale on spočívá ve vnitřní spokojenosti. On je 
nepochybně zcela šťastný. Lidé si myslí, že se chová neob-
vykle, ale on si vůbec nevšímá, že se vůbec nějak chová. 
Lidé jsou toho názoru, že Paramátman je svědek všeho, ale 
ti, kdo znají Skutečnost, tedy Siddhové, říkají, že „pozoro-
vání všeho“ není nic než stav mysli a Skutečnost postrádá 
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jakýkoliv takový stav či domnělou pózu. Paramátman je 
za všemi čtyřmi těly a čtyřmi obaly vědomí (mysl, intelekt, 
myšlení a „já“ neboli ego). Když si uvědomíte, že to, co 
vnímáte, není objektivní věc, nebo nějaká hmotná forma, 
ale že vše je Brahman, komplex pomyslného „já“, ego, se 
samo rozpustí. Jakmile dojde k zahození tohoto „já“, pak 
se vytratí i myšlenka „ty“. Zmizení pocitu „já“ je znakem 
Realizace.
„To“, co „Je“, zkrátka je. Není to ani individualita (dží-

va), ani Bůh (Šiva). Tato dvojnost se tu neobjevuje. Ani 
nemůžeme říct, že tu nic není. „To“ je nepopsatelná bla-
ženost. Řeč, slovo, to vše je iluzorní. Slovo vyjadřuje vý-
znam, ale jakmile je význam pochopen, slovo zmizí. Slo-
va skončí. Po sdělení zprávy je text k ničemu. V Brahman 
jsou slova falešná. Pouze by měl být přijat jejich význam. 
Slova jsou od toho, co je viděno, oddělena, a co je za nimi, 
je Brahman, tedy Skutečnost. Nelze poukázat na ryzí zku-
šenost. Zakoušení Já je bez činitele, dívajícího se na to. 
Dívat se je „kvalitou“. Když se díváte, pak automaticky  
vyvstává něco „dalšího“. Podstata pozornosti je taková, že 
samočinně, velmi přirozeně, dochází k nějaké tvorbě ně-
čeho prostřednictvím samotné pozornosti. Být schopna  
vytváření (produkování) je její specialitou. Je to její přiro-
zenost, její vrozená kvalita, která nemůže být ničím zniče-
na. Pouze pomocí „Poznání Skutečnosti“ se ztratí. Říká se, 
že nebe je filtrováno přes síto a tím je získáno jádro život-
ní energie, čajtanja, ale to je také představivost. Zásada 
jakékoliv zkušenosti je v tom, že ji není možné zakoušet 
bez duality. Prožívání znamená dualitu. Matka zkušenos-
ti je dcera neplodné ženy, jež je prapůvodní májou (iluzí), 
která je konceptem představivosti. Tato „iluze“, tato před-
stavivost, prudce vyřkla zlé slovo. To vědí pouze ti, kdo si 
uvědomují své Já. Kde je jev zážitku, tam je dualita. Pro-
to v pravé existenci Skutečnosti není místo pro zkušenost. 
Hned poté, kdy dojde k Sebe-realizaci, se dualita vyplaší 
a uteče.
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Slunce je příčinou dne a noci. Bez slunce nemůžete říct: 
„To je den“, nebo „To je noc“. Zkušenost a popsání zku-
šenosti druhým se nachází pouze uvnitř iluzorního pole. 
Kdyby to byl ten případ, že já jsem jedna věc a Brahman 
je něco dalšího, pak by bylo možné někomu o této zku-
šenosti něco povědět. Pohlédněte na tento div: „Ten, kdo 
se nenarodil, spal. Ve snu spatřil další sen. V něm dosá-
hl Poznání pomocí požehnání od Gurua, a potom se ztra-
til. Když zde nic nebylo, to, co zůstalo, byla jeho přirozená 
skutečná Existence. Probudil se během toho, co se bavil o 
tom, co znamená Poznání.“ Pokud chcete chytit smysl to-
hoto divu, budete mít také podobné štěstí. Je tu Jednota 
bez zásahu řeči. Entita uviděla sen uvnitř snu a stala se 
probuzenou tím, že se probudila ze spánku.
Vzhledem k tomu, že jste nepochopili toto vysvětlení, řek-

nu vám to znova. Vy jste ten, kdo jste bez zrození. To, 
že jste zrozen, je vaše falešná představa. Je to váš pocit. 
Sen uvnitř snu je vaše přemýšlení o tom, co je Skutečné 
a co není, a vy si uvědomíte, že jste Já, Átman, a potom 
máte tuto „zkušenost“. Cítíte, že svět je iluzorní. Cítíte, že 
jste probuzeni a to je váš bdělý stav. Cítíte, že jste získali 
„zkušenost“, ale přesto vaše zmatení a vaše iluze setrvává 
nadále tak, jak byla. Pořád mluvíte o věcech ve snu. Jest-
liže tu je pravé probuzení, pak veškerý pocit „sebe“ zmizí. 
I pocit, že jste Já (On), také zmizí. Tomu se říká „Poznání 
za slovy“. Nuže, pochopili jste, co je za slovy? Co zůstává? 
Pouze Brahman zůstává. Spoutanost, která je falešná, je 
přetržena. Oceán světského života je prokázán za přelud.
Od dětství, když vyvstalo určité povědomí o tomto životě, 

byl strach ze smrti impozantně hrozivý. Protože docházelo 
před našima očima k rozsáhlému zakoušení světa, bylo tu 
neustále rostoucí přání dosáhnout a vlastnit něco ohrom-
ného, mít nějaký majetek. Byl tu pocit, že musím získat 
mimořádný majetek, který budu mít jak v současnosti, 
tak budoucnosti. Mělo se za to, že je správné mít nahro-
maděný velký majetek i pro budoucí zrození. Takže mě bez 
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ustání pronásledovala velice silná žádost. Bylo zde pevné 
přesvědčení, že celý svět je skutečný a že ten příští, do 
kterého se zrodím, bude také skutečný. Nyní se toto vše 
ukázalo jako zbytečné a uvědomil jsem si, že tento domně-
le skutečný svět je pouze přízrak. Proto jsem se rozhodl, 
že nebudu nic vlastnit ani hromadit. Světská existence 
se zdála být oceánem, ale ukázalo se, že v ní nebyla ani 
kapka vody. Nyní je vše v pořádku. Iluze se rozpustila. 
Ten, kdo byl nezrozen, se osvobodil od zrození a smrti. 
Člověk si myslel, že se stal tygrem, ale když mu ukázali 
skutečného tygra, jeho iluze v podobě představy sebe jako 
tygra, byla pryč. Svobodný člověk byl posedlý duchem 
rodinného života. Toto onemocnění bylo odstraněno. Byl 
osvobozen. Vždy byl ne-dvojný, avšak došlo k rozlomení 
falešné dvojnosti. Byl zcela zapleten ve světě lidí, a potom 
byl přiveden nazpět ke Své vlastní svobodě (samotě). Byl 
probuzen a přitom byl již probuzený. Byl učiněn věčným, 
i když byl nesmrtelný. Strach, který choval ve své mysli, 
byl odstraněn.
Ten, jehož pravá přirozenost je Moudrost, On, jenž je 

Já, byl učiněn tímto Já. Nektaru nesmrtelnosti byla 
dána kvalita „věčnosti“. Ten, kdo neumírá, je „Věčné Já“. 
Ten, kdo nemůže umřít, je Nesmrtelný Nektar (Amrut). 
I pak byl posedlý ideou, že je smrtelný, ale tato posedlost 
byla také zničena. Byl učiněn Nesmrtelným, Amrut. Tu-
díž On nikdy nezemře. Ten, kdo je volný, dostal Svobodu. 
Není nutné mít přání být volný, protože tu není zbytek 
spoutanosti. Byl již sjednocen, přesto obdržel Sjednocení. 
Cítil, že byl vyhnán, a proto byl pověšen, což ho vyděsilo. 
V místě, kde byl vyhnán, byl přesvědčen, že nebyl oddělen 
či odcizen. On je prapůvodně všude rozptýlen, všeprostu-
pující, skutečně Jeden, Samotný. Po mnoha dnech potkal 
sama sebe. 
Rozdělování nedělitelného bylo rázem pryč. Všechny  

duchovní praxe přinesly ovoce. Bůh, jehož skutečné místo 
je ve vnitřní svatyni chrámu, byl náležitě umístěn pouze 
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zde. Zdálo se mu, že se potuloval v lese, nyní je přesvěd-
čen, že je správně ve svatyni, kam náleží. To, po čem se tak 
honil, třebaže to bylo blízko něho, nyní má. Byl zarmouce-
ný kvůli velmi špatnému snu. I když byl brahmín, patřící 
do nejvyšší kasty, stal se takzvaně nedotknutelným. To je 
nyní pryč a on znovu nabyl svou kvalitu brahmína, „znal-
ce Brahman“. On je přesvědčen, že se nikdy nic nestalo.

Večer, 28. 9. 1935

ba

65. Beztvaré neomezené Brahman
e Védách se píše, že vědomí, čili pradžňána, je 
Brahman. To, co je vědomí, je Brahman. Pomy-
slné „já“, držitel jména „já“, je iluzí. To, co je tu 

bez jakéhokoliv úsilí, je vědomí Brahman, neboli pradžňá-
na Brahman. Tato zkušenost Bytí je Brahman aniž by se 
o tom něco řeklo. Jestliže je v tom koncept, že „já jsem ně-
kdo“, pak je to vymyšlený přízrak. A právě jen toto zjeve-
ní by se mělo nazývat „já“, které je třeba zahodit. Když to 
je vykonáno, práce skončila. Chtít vědět, co je Brahman, 
není nutné. Uvědomění, že „Pouze Ono je“, je dostačující. 
To je Brahman. Mysl však za účelem „poznat To“ vytváří 
nějaký další faktor. Intelekt, aby to „poznal“, musí vytvořit 
něco odděleného. Vytvoří proto dualitu, ale vše, co je vy-
myšlené, není „Tím“. 
Mysl a intelekt jsou jako neustálý proud řinoucího po-

toku, který z „Toho“ stéká. Proud nemůže znát původní 
nádrž (To), ze které vytéká. To je důvod, proč se aspiran-
ti (sáddhakové) pokouší zkrotit mysl a intelekt, aby tím 
došlo k zastavení toku. Například, představte si, že tu je 
obrovská nádrž plná vody, ve které se udělala malá dírka. 
Voda touto dírkou protéká pryč z nádrže. Proud vody, sté-
kající dolů, se nemůže ohlédnout nazpět skrze tuto dírku 
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a poznat tak obsah vody v nádrži. Jakmile začne proud 
vytékat, zapomene, že je součástí nahromaděné vody v ná-
drži. Když je venku z nádrže, vše o nádrži je zapomenuto. 
To je důvod, proč byste měli ovládnout mysl a intelekt. 
Nenechte to řinout ven. Měli byste si podmanit vlastnosti 
mysli a intelektu a ne se bezúčelně řinout dolů do iluze. 
Právě toto je vám velice důrazně oznámeno. Mysl a intelekt 
to nedokážou pochopit. Opustíte-li všechny připoutanos-
ti, vše je Brahman. Měli byste ponechat stranou význam 
toho, co říká mysl. To, co vám mysl nakuká, byste násle-
dovat neměli. Nebuďte k tomu, co říká mysl, připoutáni.
Mysl je věc, která odpadla, vytekla dolů. Mysl vše in-

terpretuje podle svých chvilkových rozmarů a trpí kvůli 
směsici štěstí a trápení během toho, co se řine dolů. Mysl  
a rovněž její výklady byste měli opustit. Jak ji opustíte? 
Lidé opouštějí své domovy, strhnou ze sebe své šaty a po-
kouší se být mnichy, ale stejně neopustí své připoutanos-
ti. Jak se můžete stát mnichem, držíte-li se stále toho, co 
jste se rozhodli opustit? Mnich není Brahman. Ten, kdo to 
pochopí v jednom dni, má přímou stezku letu orla (cesta 
ptáka), a ten, kdo realizuje po mnoha dnech, je na pomalé 
stezce mravence (cesta mravence). Jakmile jsou všechny 
připoutanosti odhozeny, pak to, co zůstane, je Brahman. 
Pokud si to uvědomíte, budete šťastní
Jaká je naše připoutanost, kterou je třeba odhodit? To 

znamená, že když vidíte pouze „sebe“ (vymyšlené „já“), pak 
je nutné odhodit pocity „mne“ a „moje“. Vymyšlené „já“ 
značí pocit „sebe“. Je to pocit tohoto odděleného „já“, což 
je stav individuality, džívy. Když řeknete „já neexistuji“, 
individualita je vyřízena. 
Jakmile jste skutečně spatřili, že nejste, nejsou nutné 

prostředky k ukončení. Když je individualita pryč, zůstává 
tu pouze Bůh (Šiva). Význam konce individuality (džívy) je 
ukončení „sebe“. Poznali jste, že neexistujete. Je tu potvr-
zená realizace, že odshora dolů, v celém těle, prostě všude 
„vy“ nejste. Dokonce i po tomto přesvědčení tu je pořád za-
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koušení těla a vědomí. Nyní je toto zakoušení rysem jemné-
ho doteku. Pro vědomí, Šivu, to není nic než slabý dotyk. To 
znamená, že vědomí se dotýká nebo rozhýbává obal, kterým 
je tělo. Je to prostý hmatový cit, jenž je zcela přirozený. 
Kvalitou čirého vědomí je to, co se nazývá Šiva. To, co je 
pouze vymyšlené, co je bez základu skutečného prožitku či 
vypozorování, se nazývá nevědomost. Nepochopení toho, 
co je narozené jako tělo, jako pomyslné „já“, je základem 
stavu džívy, který je nevědomostí. To je chybné poznání. 
Pokud je skutečnost jedna věc a vy si myslíte, že je to něco 
jiného, tak potom se jedná o chybné poznání. Nevědomost 
značí „ne-vědění“. Když „víte“, když chápete, je to vědění 
(poznání). Nabyté poznání odstraňuje nevědomost a „Ab-
solutní Poznání“ neboli Vidžňána odstraní i toto poznání. 
Poté již nemusíte nic studovat. Jste prostě ryzí Brahman. 
„To“ je otevřená zkušenost.
Chleba, který je již upečen, není potřeba znova péci. Ne-

vařte rýži, která je již uvařena. Slovo Swajambhu se stane 
Šambhu (Šiva) jen slabou změnou ve výslovnosti. Ten, kdo 
je Šambhu, je Swajambhu, neboli nezávisle existující On. 
I kdybyste umyli tělo tím způsobem, že se vykoupete, Já 
tímto procesem očištěné není. Brahman je již čisté. Proč 
se ho snažíte umýt? Někdo poradil tygrovi, aby se nejprve 
vykoupal, a potom šel zabít zvěř. Řídil se podle této rady  
a začal umírat hlady. Světec mu pověděl: „Poslyš, ty nená-
sleduješ své přirozené chování, a proto máš hlad.“ Pokud 
„Toto“ Brahman dělá mnoho zbytečných a nesprávných 
věcí, vše plyne špatně. Tak nedělejte nic. Povídá se, jak 
Šiva opustil svůj příbytek na hoře Kailas a odešel na hřbi-
tov, kde dosáhl Sebe-realizace. Vy jste Paramátman. Uží-
vejte si své vlastní slávy. Druzí se očistí jenom tím, že na 
vás pohlédnou. Zjistíte, že vše, co děláte, bude úspěšné. 
Zůstaňte tam, kde jste. Neuklízejte záchody, jste-li král. 
Zůstaňte se sebou samým, plně si vědomi svého Bytí. Jste 
svobodné nezávisle existující Paramátman. Je to na vás, 
jak zvýšit svou sílu. Síla tohoto Poznání (vidja) je tako-
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vá, že můžete vytvořit zcela nový vesmír. Toto Poznání 
bylo využíváno králi. Učitelé králů v dřívějších dobách ne-
poskytovali toto Poznání druhým. To proto, že duchovní 
učitelé byli vyčleněni jen pro krále a byli na nich závislí. 
Skutečný světec se o to nezajímá. Toto „Poznání jógy“ (Po-
znání Jednoty) je velké. Pán Krišna se z jeho slávy tě-
šil. Nepochybně je to obrovská věc získat stav Brahman, 
ale ještě větší je se z toho těšit. Ale bohužel, nikdo se  
z něho nedokáže těšit. K čemu jsou nutné prostředky, je-
li cíl dosažen? Vy jste prvotní věčné Brahman! Odhoďte 
ideu vymyšlené osoby. 
Vy existujete bez toho, aniž byste na to mysleli. Ti, 

kdo podstoupili nesmírné potíže, a dokonce čelili smr-
ti během duchovního úsilí, poté, kdy „sebe“ odhodi-
li, již nezemřeli. Nicméně lidé každý den umírají zby-
tečně po vykonání úmorné práce ve svém životě, ale 
ze slávy a vznešenosti Brahman se přitom netěší. 
Ten, jehož pýcha je pryč, je automaticky Brahman. To je 
samádhi bez zčeření myšlenky. Nazývá se to též nepře-
tržité, nezadržené samádhi. Je tu pouze Brahman - buď 
s kvalitami, nebo bez kvalit. Nic dalšího tu není. Člověk 
se zbytečně držel některých falešných konceptů. Brah-
man je vždy stejné, ať v případě krále či žebráka, ženy či 
muže. Není pravda, že Brahman kněze je čisté a Brahman 
nádeníka (šudra) je nečisté. Všichni sáddhuové, světci, 
mniši, kteří kdy byli, a dokonce i Védy zpívají jen chválu 
Tobě. Celý svět uctívá pouze Tebe. Mahádév (Šiva), Viš-
nu a všichni další Bohové přicházejí uctít Tebe a spojit se  
s Tebou. Nemají žádné jiné místo. Pro všechny existu-
je pouze jedno místo k odpočinku. Tímto místem je pro 
všechny vaše pravá přirozenost (svarúpa - doslovný pře-
klad je pravá forma), Paramátman. Brahma, Višnu a všich-
ni Bohové chválí pouze tohoto Boha. Celý projev, Prákrti, 
je sluhou tohoto Boha. Prákrti se usilovně snaží udržet ho 
v dobré náladě. Veškerá sláva je v Bohu. On je Všemoc-
ný Bůh. Všechen věhlas, veškerá sláva, všechna síla je 
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svěřena Bohu. Proto Védy křičí hlasitě, jak jen mohou, že 
pouhým letmým dotykem světce dochází k očistě. Všechna 
sláva patří Bohu (Šiva) a bída přijde individualitě (džíva).
Pro Gurua a Jeho žáka platí jen Jednota. Není tu žád-
ný rozdíl. Velké prohlášení Véd zní: „Je tu pouze Jedno, 
nic dalšího zde není.“ Dokud neustanovíte výchozí bod (to 
znamená, že tu je pouze Jedno), pak konečné prohláše-
ní (není tu nic dalšího) nebude později zřejmé a neklam-
né. Nejprve musíme rozpoznat, co je falešné a následně 
musíme zjistit, co je skutečné. Pro tento účel bylo ujas-
něno vymezení či definování čtrnácti druhů Brahman. 
Podstata pěti elementů se nazývá „Všeprostupující Brah-
man“. Být svědek je kvalitou, jedná se pouze o jeden  
z aspektů stavu Brahman. To vše je Brahman s kvalita-
mi. Prohlášení z písma zní: „To, co je stálé, je Brahman, 
a to, co je nestálé, je iluze (mája). „Všeprostupující Brah-
man“ je nestálé. „Pozorující Brahman“ je také nestálé. 
Brahman s kvalitami (kvalifikované) je nestálé. Život-
ní energie, neboli „Brahman čajtanja“, je rovněž nestálá.
Vše, co má „jméno“, nemá žádný základ. Je to falešné. 
Všechna jména jsou falešná. Mnoho jmen se používá  
k označení „Brahman bez atributů“, tedy Nirvána Brah-
man. V Brahman není žádná blaženost, tudíž blaženost je 
také falešná. Ztotožnění se s Brahman je rovněž nepravdi-
vý a prázdný pojem. „Nepopsatelné“ je slovo, které se užívá 
k jeho označení, ale to je také nepravdivé. Platí zásada, že 
„o Tom“ nelze vůbec mluvit. Slovo „Unmana“ se používá 
k označení stavu, ve kterém není mysl. Trápení se rozply-
nulo a mysl se rozpustila. Entita, která říkala „já“, byla 
„myslí“. Když struktura (mysl), navršená na „vědomí“, 
zmizí, pak to, co zůstává, je přirozený stav. Zůstal takový, 
jaký (On) byl. Projevené Já (Átman), Védánta a beztvaré Já 
(Šivátman) zůstali jako jedno. Ti, kdo zakoušejí sami sebe, 
to znají.

29. 9. 1935
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ba

66. Vidění Já - Skutečnosti
o je tím, co se nazývá Já - Skutečnost? To, co ne-
lze vidět a vnímat, je Skutečnost. To, co zná všech-
ny věci, je Brahman. To, co funguje pomocí inte-

lektu, je individuální vědomí. Toto individuální vědomí 
(džíva) vše chápe skrze intelekt. Brahman je nezničitelný. 
Pravda je jeho Skutečností. Na Jeho základě se objevu-
jí všechny další věci. Realizovaná bytost neboli Džňánin 
zná Skutečnost. Vše, co existuje, se objeví na podkladě 
Skutečnosti, a to vše také zmizí, protože přirozeností toho 
je zmizet. Existencí Realizované bytosti (Džňánina) není 
zdánlivý jev. Tato existence se ne(ob)jeví, a tudíž se ani 
nerozpadne. Ona nezeslábne, neubude. To je pochope-
no prostřednictvím zaměření pozornosti na sebe. K po-
chopení není zapotřebí žádné úsilí. Skutečnost, „vaše při-
rozenost“ neboli svarúpa, je nenucená, bezprostřední. Je 
nezlomná, nezničitelná. Celý vesmír se projevuje na „Ní“. 
Ona se nazývá Brahman. Slunce se někdy označuje poj-
my Diwakar nebo Bhaskar. Slunce se také nazývá Surja-
Nárájan. Zářnost, Božskost, tvoření (dne) a „Božská kvali-
ta“ (světlo) jsou Jeho rysy. Světlo značí to, co vše osvětlu-
je. Světlo značí intelekt, jenž poznává.
Kdo je Bůh? Bůh je On vševidoucí. Slunce je větší než 

kterákoliv hmotná věc, která je osvětlena, avšak naše oči 
tím, že znají slunce, jsou ještě větší než samotné slunce. 
Mysl zná oči. Kdo zná mysl? Intelekt zná mysl, ale On, 
jenž zná intelekt, není znám nikým dalším. On je Samo-
zářící. Oči neznají samy sebe. Slunce nezná samo sebe. 
Já je Átman, tudíž zná ostatní a zná Sama Sebe. To je dů-
vod, proč člověk, který spí, se sám od sebe probudí. Kdo 
ho jinak bude probouzet? Já je vždy bdící. Není zapotřebí 
někoho dalšího, kdo by Ho probudil. On je Bůh zářící Sám 
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o Sobě, dávající Božskost Bohu a „jas“ slunci. Já je To, 
co vše správně umístí na patřičné místo, a dokončí práci. 
Já není osvětlené někým dalším. Vše je osvětleno nebo 
vnímáno jen díky Já. Poznat Ho jednou je dostačující. Po-
kusit se Ho poznat opět je naprostá hloupost. Oku není 
umožněno znát sebe sama. Kdo další si troufne poznat to-
hoto Boha? Ten, kdo si myslí, že to, co je očividné, je sku-
tečné, uráží Paramátman, a ten, kdo takto urazí Paramát-
man, bude utrápený, protože si myslí, že to, co je zřejmé, 
je Bůh. Myslí si, že Paramátman je temnota Nevědomosti,  
a stává se uctívatelem čehokoliv, co se jeví smyslům. To 
pak zbožňuje.
Zapomenout na Skutečnost je první hřích. Chybou je to, 

že od počátku zapomeneme na Skutečnost. Tímto způso-
bem individualita (džíva) uznává vše, co se ji zjevuje před 
očima a trpí tak mnohými pohromami. Já je jako On, tedy 
vždy zářící. Na základě Něho jsou všechny projevy rozpo-
znány a na Jeho podkladě je vše vnímáno. Protože to je 
On, kdo zná ostatní, Je vždy existující, vždy tady. On je za 
všemi projevy. On, jenž zná vše, je největší. On je dohlíži-
tel nad všemi objekty, které se objevují. To, co je viděné, 
jsou „objekty“ a ty ve své přirozenosti značí to, co je „zniči-
telné“. Objekty smyslů jsou vytvářeny samotnými smyslo-
vými objekty. Je to zákeřná povaha těchto objektů. Toho, 
kdo je přijme za skutečné, nemine utrpení. Budete-li na-
dále pokračovat v následování objektů smyslů, budete za-
jisté nešťastní, protože uvidíte pouze to, co je „viděné“. Po-
kud vidíte očima „Vnitřní zkušenosti“, pak On (Já) je všu-
de, uvnitř i vně.
Nikdo nebyl schopen dodnes odhalit, co je tímto „pozo-

rovatelem“. Stejně jako je prostor či nebe v každém a ve 
všem, On je také Vše-prostupující, pronikající vším. Je to 
pouze On, kdo je v tomto světě ve všem obsažen. Všech-
ny rozdíly jsou kvůli egu. Pohleďte, jaká divná věc se sta-
la! Bůh je obětován před kozou. V tomto případě je to ego, 
které vidělo rozdíl. Rozdíl značí, že je viděna oddělenost. 
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Tam, kde existuje pouze Jedno, jsou místo toho viděny 
dvě věci. Ukázat, že tu jsou dvě věci, je světem rozdílu, kde 
jedna věc je jako vlastník a druhá jako její otrok. Avšak 
byl v tom určitý trik. On, jehož silou nastane zkušenost  
a je zakoušen celý vesmír, a kdo je podstatou prožitku to-
hoto vesmíru, byl zotročen, přičemž ego je ve skutečnosti 
neexistující. Ego se stalo vymyšlenou entitou a skutečný 
„Zakoušející“ byl postrašen zprávou, že zemře. Byl donu-
cen zaplatit daň tím způsobem, že se stal obětním berán-
kem. Falešná entita se stala falešným „Bohem“, ale jeho 
Božství bylo odmítnuto díky poučení od Satgurua. Ten-
to (falešný) „Bůh“ byl obětován namísto kozy (dualita tím 
byla rozehnána) a Skutečný Bůh se navrátil do svého pů-
vodního Božství. On je Sám o sobě existující Bůh. Nastal 
hotový zázrak.
Démon je býk, na kterém se vozí Jáma, Bůh smrti. Ti 

všichni, kdo se drží svého fyzického těla a pokládají ho za 
své „já“, jsou těmito býky. Jáma se na nich vozí. Jáma zna-
mená trest, trápení a smrt, přičemž smrt značí strach. Ty, 
kteří se drží tělesného egoismu, čeká jednoznačně strach 
a trest. I entita, která říká: „Já jsem Bůh, Já jsem Brah-
man“, má stejné ego. Kdyby Paramátman říkalo: „Já jsem“ 
nebo „Mám zkušenost“, „Stal jsem se Skutečností“, pak 
se rovněž ve všech případech jedná o ego. Ego, pocit „já“, 
podstupuje změnu vnější formy. Tato energie je touhou 
užívat si. Ego je v tom natolik dovedné, že se pokouší pod-
vést i Boha. Změní velice pohotově a obratně svou formu, 
svou kvalitu, ale neodchýlí se od své touhy, své chtivos-
ti užívat si. Ego velice snadno podvede i takzvané „velmi 
zbožné světce“. Podrobí si i různé hostitele Bohů tím způ-
sobem, že v nich vzbudí touhy. Jediní, kterým se poddá  
a podřídí, jsou ti, kdo zůstanou ve svém pravém Bytí  
a jsou vždy na pozoru před jakýmkoliv rozptýlením. Bez 
pronikavého a jemného pozorování to není možné pochopit. 
Skutečnost před sebou nemá žádný cíl či záměr, za-

tímco naléhání či energie ega je založena na konceptu 
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a představivosti. Tato představivost se nemůže poměřit  
s nesmírnou velikostí Skutečnosti. To znamená, že kon-
cept „já“ nemůže poznat podstatu Skutečnosti. Nemůže 
vědět, jaká je její délka, šířka, jak moc jí je, odkud je, kde 
se nachází, a nezná stavy, kterými proniká atd. Pocit „já“ 
je vždy neúplný, omezený a upadající. Poroste do té doby, 
dokud má sestupný trend, avšak automaticky bude roz-
puštěn ve chvíli, kdy začne směřovat nahoru a odváží se 
pochopit nezměrné. Proto nedokáže změřit konec neko-
nečného.
Čtyři stupně řeči tj. para, pašjanti, madhjama a vaikha-

ri, jsou v Realitě zničeny. Kdo by tam měl mluvit? Kdo by 
tam měl vůbec něco říkat? Pokud se o tom mluví, potom to 
není Skutečnost. Říkat, že „já jsem Brahman“, ještě není 
faktické spočívání jako Brahman. Ono je takové, jaké to 
je, bez mluvení. Ono to je, ale bez mluvení, což znamená, 
že to existuje před pronesením jakéhokoliv slova. „Ono“ je 
tu před uvědoměním zakoušení těla a setrvává i při uvě-
domění těla. Začalo mluvit a využívat další smyslové orgá-
ny, protože tu byla zkušenost těla, ale i tak je to vždy stej-
né. Když tu již tělo nebude a zůstane tu třeba jen pár slov, 
až nakonec i ony zaniknou, bude to stále takové, jaké to 
bylo předtím. Ve Skutečnosti nedojde k žádnému přírůst-
ku či úbytku poté, kdy přijde a odejde tělo. Pocit ega, kte-
ré zakouší omezené tělo, je jedinou věcí, která se zdá být ve 
Skutečnosti v nepořádku. Jakmile to je pochopeno, vše je 
napraveno. Skutečnost tu je, i když říkám, že není. Ona se 
nemění. I když se o ní může říci mnoho, ona je taková, jaká 
je. Vždy zůstává taková, jaká je. Přirozenost Brahman se 
nemění. Skutečnost, která je, se nemění. Ona je vždy pou-
ze „To“ a je jedno, co o ní třeba řeknete. Pokud použijete 
ošklivá slova, pak budou všechna pouze jmény Pána Šivy.
Jedinečné, bez něčeho druhého, bez toho, aby tomu bylo 

něco rovno, značí pouze To Jedno. Je to „To“, co je stej-
noměrně všude rozvinuto. My jsme „To“ a nic jiného. Po-
kud políbíte psa, políbíte pouze Brahman. Pes je také  
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Brahman. Uchovat Šivu jako Šivu je samádhi. Ten, kdo 
udržuje Brahman jako Brahman, je moudrý. Jak může 
někdo dát záchodu označení Brahman? Jak může někdo 
oslovit svou ženu jako Brahman? Tato otázka vyvstává 
pouze prostřednictvím totožnosti s egem. Pokud to vidí-
te fyzickýma očima, je to iluze, která značí nevědomost, 
pokud jde o „Pravou přirozenost“ toho. Jestliže to vidíte 
„vnitřním zrakem“, je to Brahman. Utrhnout list z tulsi 
je hříchem (tulsi je v Indii posvátnou rostlinou), ale na-
bídnutí listů tulsi je bráno jako znak přízně! Ať už písma 
říkají cokoliv, pro opravdového mudrce to nemá žádný vý-
znam. Ve stručnosti tedy ten, kdo nezná sama sebe, je 
velký hříšník. Já je přirozeně takové, jaké je. „Kvalita sta-
vu Já“ není vlastnictvím Já. To znamená, že pocit „sebe“ 
není Já. Není správné, jsou-li pocity „Toho“ a „já“ brány 
jako dvě oddělené věci. Správné je vědět, že vše je „To Jed-
no Samotné“. Není tu nic dalšího, proto bychom neměli 
používat kvality „sebe“. Ryzí vnímání, neboli to, co je za-
koušeno bez jakéhokoliv úsilí, je správné, ale řekne-li se  
o tom něco, zahrnuje to v sobě „objekt“ a pocit „já“, který 
to zakouší. Tomu je nutné se vyhnout.
Toto Já je samo znakem odloučení. Připoutanost zna-

čí být ve společnosti s něčím „dalším“. Být nepřipouta-
ný značí nemít žádnou společnost, nic dalšího. Společ-
nost znamená „něco dalšího“. Zahrnuje dvojnost. Společ-
ník značí dělat něco společně. Nepřipoutaný značí nebýt 
ve společnosti s něčím „dalším“. Já je Jedno jediné a je ne-
připoutané. Ten, kdo ví, že poznal, nebo že něco pochopil, 
je ten, kdo pochopil. Ten, kdo pochopil, je uspokojen. Je 
klidný a mlčí. Ten, kdo správně pochopil, má jasno, nemá 
nyní žádnou námitku a není tu žádná další promluva. Je 
nutné mluvit, když nemáme žádné námitky? Ten, kdo má 
námitku, bude zajisté něco říkat. Ten, jehož námitky jsou 
pryč, zůstává klidný. Nepřítomnost řečnění sedí „Realizo-
vané bytosti“. Nemá už žádnou příčinu k mluvení. „Po-
znal jsem to“ je chybné prohlášení, protože potřeba slov se 
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ztratí. Při popisu Brahman jsou všechny popisy doplněny 
předponou „ne toto, ne tamto“.
Jazyk toho, kdo mluví, je takzvaně rozdělen. Je samo-

zřejmé, že žádná řeč není možná jazykem, jenž je rozdělen. 
Toto rčení je používáno proto, aby se tím ukázalo, že není 
možné vyřknout jediné slovo. To znamená, že není možné 
vyslovit jediné slovo, kterým by se popsalo to, co je úplné. 
Říká se: „Jazyk posvátného hada, na kterém je Pán Višnu 
posazen, byl rozdělen, protože Skutečnost nelze popsat.“ 
Slova nemohou vyjádřit Skutečnost. Jazyk je nepoužitel-
ný. Védy se přestaly snažit popsat Skutečnost pomocí ne-
gací (néti, néti – ne toto, ne tamto). Slovo Šruti (Véda) značí 
„Poznání přijaté po vyslechnutí“. Po poslechnutí promluvy 
se adept rozhodne prohlášením „Je to tak.“ To znamená, 
že přijal vyslechnuté učení jako pravdivé, ale to není Po-
znání, zrozené ze skutečného prožitku. Logický závěr není 
Sebe-Poznáním či „Přímou realizací“. Toto Poznání, které 
Védy takto ustanovují, se pokládá za pravdivé a má se za 
to, že by to mohlo být tak, ale prostě tomu věřit v tomto 
pojetí není Sebe-Poznáním.
Co je Sebe-Poznání? Poznat to svým celým Bytím, sku-

tečně to cítit uvnitř sebe jako své Já je „Poznáním Já“. „Ne 
další“ znamená, že stav není zkušeností „druhých“. Sebe-
Poznání není poznání druhých. Stav, přirozenost, radost 
ze Skutečnosti je Já. To je Skutečnost Sebe-poznání. Jaký 
smysl má držet neústupný postoj, když jste realizovaní? 
Samartha Ramdás říká: „Já jsem falešný. Vše, co je mé, je 
falešné. Nemám místo, žádné postavení.“ Vše je klamné. To 
projev, Prákrti, mluví. To je také klamné. Beztvaré, Puruša, 
je také klamné. On je tu také odhozen. Prákrti a Puruša jsou 
uměle vytvořené, falešné. Jsou zbytečné. Nejsou skutečné. 
I jejich jména jsou falešná. Říkat tam, kde nic nezůstává: 
„Já jsem poznal“, je falešné. Můžete být „znalí“, na tom nic 
špatného není, ale neříkejte: „Já nyní nemám nic zbylého“, 
protože falešné „já“ je v tomto případě stále zbytkem.

30. 9. 1935
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67. Éknáth Bhagwat
idehi Džanaka (Džanaka byl starodávný král; Vi-
dehi značí stav, kdy byl bez těla, zatímco byl 
v těle) se zeptal: „Co je zač tato mája, která nahá-

ní tolik hrůzy? Prosím řekněte mi, jak se jí můžeme zba-
vit?“ Na to mu světec Antarikša odvětil: „Tvoje otázka je 
zbytečná, neboť se ptáš na něco, co není. To, co není, do-
hnalo celý svět k šílenství. Přitom toto vše je iluze. Veške-
rý svět se sloučil s touto iluzí. Je marné se ptát syna ne-
plodné ženy na čas narození, znamení zvěrokruhu, jmé-
no atd.“ Podobně se takto ptáte vy. Iluze je stejná. Je mož-
né rozdrtit hlavu svého stínu? Snacha neplodné ženy při-
vedla na svět syna. Manželka Bhíšmy (který se nikdy neo-
ženil) měla mateřské mléko. Vzduch by měl být vložen do 
mlýnu a zde rozdrcen na prach. Vnouče eunucha se šlo 
schovat do domu, které patřilo slunci. Ti, kdo pokládají 
tyto věci za pravdivé, mohou pokládat iluzi za skutečnou. 
Iluze znamená, že ať děláme či zakoušíme cokoliv, vše, co 
se nám přihodí, je neplodné; a dokonce i my sami jsme ne-
plodní (neskuteční). Prokázat, že všechny zkušenosti v du-
alitě jsou falešné, je význam slova Mája.
Védy a Guru vám sdělí, co je tato mája. Je na vás, zda 

přijmete, či nepřijmete to, co je řečeno. V krátkosti mája 
značí „To, co neexistuje.“ Mája, která říká „já“, je vskut-
ku velkou iluzí. Slovo mája začíná písmenem „m“. Nepo-
chopit znamená mája. Mája jednoduše značí nevědomost 
či nepochopení. Nepochopení vede k nesprávným výsled-
kům. Chcete s radostí nasytit tělo, protože říkáte „já jsem 
tělo“. Proto se mája jeví být skutečná. Je to pouze nevě-
domost. Co jiného je mája? Individualita (džíva), která je 
jako opice, není ochotna pustit svou omezenou existenci 
džívy, dokud není vystavena nějakému velkému pozdvi-
žení či změně. Pouze když si vytrpí velké neštěstí a po-
hromu, pocítí, že toto vše je falešné. Potom pozná, že ve  
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světských věcech není vskutku žádná radost jako taková.  
Pak přijde na to, co je mája. Mája samotná sdělí, že nikdy 
nebyla, není a nebude existovat. Mája značí chybné poznání 
(neboli neskutečnost).
Poznání neboli vidja má dva významy. Příčinou máji je 

klam a strom iluze (máji) vyroste po zalévání vodou kla-
mu. Hloupost je jejími větvemi a smyslové požitky jsou je-
jími plody. Brahman a Bhrama se liší jen nepatrně, co se 
výslovnosti týče. Je to jen na začátku slov, u jednoho je 
Bra, u druhého Bhra. Bhrama je iluze. Říká se: „Realizoval 
jsem Já, nerealizoval jsem Brahman.“ Pouze na podkladě 
(skutečnosti) Brahman došlo k zrození všech těch mno-
ha a mnoha potomků. Objekty smyslů jsou pomocí tou-
hy svázány jako provaz. A to nachází svou vitalitu v poci-
tu „já“. Klenot na hlavě hada, který se zdá být skutečný  
(i když se jedná o provaz a ne o hada), je sejmut a složen 
do provázků. Mája se postarala o vznik ega, prvorozeného 
syna. „Moje“ a „připoutanost“ jsou její další děti. „Moha“ 
neboli „přitažlivost k tělu“ je zetěm usazeným v jejím vlast-
ním domě. Zeť (džawai) je ten, kdo je k ničemu.
Jaký to vše má vlastně význam? Znamená to, že „vše“ 

je falešné. Mája nosí náramky rozhodování a pochybnos-
ti. Ego, džíva tancuje do rytmu cinkotu náramků. Zeťovi 
byla jako věno dána mysl. Mája se výhradně rozvinula na 
základě třech kvalit (gun). Povaha této falešné máji je ta-
ková, že zachvátí nevědomého. Jak můžeme říci, že sku-
tečně existuje? Nahlížíme-li na to s „vnitřní vizí“ poznání, 
pak zde vůbec není. Jak můžeme prohlásit, že je? Nelze 
tvrdit, že je. Mnozí lidé, aby se dostali za tuto máju, si ne-
chali narůst dlouhé vlasy a podstoupili zkoušku ohněm. 
Znají Pančakšari mantru. Tato mantra ukazuje, že mája je 
taková, že bychom neměli ohledně ní klást žádné otázky. 
Ona je nepopsatelná. Neměli bychom jí popisovat slovy, 
protože ona se jimi nedá nijak vylíčit. Nebyla zde v minu-
losti a ani zde nebude v budoucnosti. Myslet si, že svět je 
skutečný, je mája.
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Védy byly dotázány na to, co je mája? Zůstaly tiše. Co 
můžeme říci o počátku řeky ve fata morgáně? Její počá-
tek je v nevědomosti hlupáků. V poznání je její konec. Ona 
se zdá existovat, protože my si něco představujeme. Sly-
šíme naše vlastní kroky, pohlédneme za sebe, kdo že to 
za námi kráčí. To, co si člověk myslí a představuje, je pro 
něho skutečné. On je pak zmatený a ustaraný. To vše je 
hra představivosti. Původní představivost se nazývá „zá-
kladní iluze“ neboli mula-mája. Jakmile zapomenete na 
svou Skutečnost, okamžitě vyvstane koncept máji. Potom 
si myslíte, že to je skutečné. Mája značí „já“. Chybný kon-
cept o sobě je zde tím velkým omylem, nic jiného to není. 
Když dáte malý kousek bavlny pod lupu, pak sluneční pa-
prsky, procházející lupou, bavlnu zapálí. Tento chybný 
koncept se nenachází v pěti elementech. V ryzím Brah-
man také není koncept „já“. Světský život začíná v pou-
tech ega. Toto „já“ je neutrální, tedy bezpohlavní. Koncept 
vytvoří ducha z ničeho a jen pomocí konceptu tento duch 
zase zmizí. Vybudujeme to pomocí naší představivosti, po-
kusíme se to strávit, a když to nedokážeme, jsme znepoko-
jení. V těle není žádný světský život, a ani v Já není. Touha  
a tělesné ego vytvoří pocit, že ego existuje.
Ve snu může krátké období pěti minut obsahovat  

dlouhotrvající životní fázi. Když jste v hlubokém spánku,  
není v něm bdělý ani snový život přítomen. Ve spánku si 
užíváte jistý klid. V tomto klidu je Já a také je zde tělo, 
ale není tu ego. Zrození a smrt jsou také falešné. Jakmi-
le je Já zapomenuto, začne existovat „já“ a to nám dává 
iluzi existence a zkušenosti zrození a smrti. Zaplétání se 
do světského života činí z života něco nesmírně obtížného  
a je velice těžké dostat se za to. Ten, kdo se stane „ně-
čím“, je podveden májou. Žádostivost po potěšení ze smys-
lových objektů se stane v individualitě mocnou a pomo-
cí toho se zvýší energie máji a její síla. Říká se, že byste se 
neměli dotknout podoby Ganéši dřív, než se předtím vy-
koupete. Ale kdo viděl, jak se malý chlapec, syn hrnčíře,  
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vyčůral do hlíny, která byla poté použita pro tvorbu sochy  
Ganéši? Stručně řečeno, dokud má džíva končetiny, ruce 
a nohy, je přirozené, že ty zákonitě časem vyrostou. Avšak, 
jak je pak může někdo zlomit, když tu nejsou, nebo jsou 
zpřelámány již od počátku? Jak by zde mohla být nějaká 
zkáza?
Další příklad je o muži, který dá zlomek rupie (cca jeden 

haléř Kč) na charitu v naději, že za to příště dostane sto-
násobek nazpátky. To je naprostá nevědomost. Mája má 
tuto vlastnost. Odhalit to sám a využít některé prostředky 
k tomu, abyste ji zahodili, je jako činnost přízraku. Mája 
se rozpustí pouze s použitím učení od Satgurua. Je čin-
nost ve snu pravá či falešná? Bude někdy možné zjistit, 
jak a kdy sen nastal? Jak může někdo zkoumat něco, co 
je falešné? Bylo tu město, které nebylo nikdy postaveno. 
Koho byste se měli zeptat, proč nebylo město nikdy posta-
veno? Je nesmyslné a hloupé provádět tato šetření. Musí-
te pochopit, že mája je pouze vymyšlená představa. 
Vše, co se jeví, je falešné. Vše je snové. Je velice obtížné 

dostat se za tuto máju pro ty, kdo ji pokládají za skuteč-
nou. Mnoho lidí říká: „Toto vše se opravdu stalo“, nebo 
„Já jsem toto vše řekl, a potom jsem byl probuzen.“ Za-
tímco někdo říká opakovaně toto „já jsem“, oni říkají toto 
„já jsem učinil vše.“ I když jsem sebe dříve označoval za 
„šťastného“ či „nešťastného“, nyní jsem probuzen díky Po-
žehnání od Satgurua. Říkejte: „Já jsem osvobozen a jen 
díky Milosti Gurua toto poznání vyvstalo.“ Jinak si člověk 
myslí, že mája je skutečná a bude chycen v cyklu zrození 
a smrti.
Říci „já jsem tělo“ značí zrození skrze dělohu, ale říci 

„Já jsem Brahman“ značí být neměnný, zcela bez vývoje. 
Ten, kdo to řekne, je syn Gurua. Mít v Brahman pocit „já“ 
znamená být individualitou, džívou. Ale když je „já“ nic, 
potom je vše Brahman. Měli bychom vědět, jaké je slo-
žení tohoto pocitu „já“. Jestliže „já“ nemá žádnou struk-
turu či tvar, je automaticky považováno za falešné. Jak  
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můžeme dokázat jeho existenci, jestliže nemá svou vlastní  
strukturu? Proto jakékoliv vyjádření, které je učiněno, by 
mělo být vyřčeno až poté, kdy odpozorujeme strukturu 
pocitu „já“. Jakmile „já“ zmizí, celý svět je tím pádem také 
pryč, protože celý svět spolu s pocitem „já“ je iluzí; je to 
falešné. Proto je zde rčení: „Když zemřeme, celý svět vy-
hasne a zmizí do prázdnoty.“ Ten, kdo odhodil pocit „já“, 
se stane skutečným „znalcem Brahman“.

1. 10. 1935

ba  
68. Brahman je bez vlastností,  

 Mája je s vlastnostmi
iré Brahman je zakoušeno jako ryzí Vědomí. 
Nazývá se Nirguna neboli „Nepodmíněné Absolut-
no“ bez atributů. Iluze (mája) je s atributy a je vi-

ditelná. Co by se mělo nazývat májou a co Brahman? 
Řeknu vám to. Je to mysl, která rozhodne, zda Brah-
man či mája jsou skutečné. Jestliže v mysli nedojde 
k nějakému vyjádření, pak je to Brahman, a pokud tu je 
učiněno vyjádření, je to mája. Být ztotožněn s Brahman 
je neobjektivním zaměřením vědomí. Představit si něco 
dalšího předpokládá uchopení neboli ohraničení. Stav, 
jenž je vám zcela přirozený, je Brahman. I když řeknete: 
„Já nejsem“, je to koncept jako základ vašeho vyjádření. 
Bude platit, že Brahman bude jen v případě, že ho pro-
hlásíte za Brahman, ale v jiném případě ne? Ne, neboť  
i bez jakéhokoliv vyjádření o tom je to oprávněně „Samo-
statně existující“ skutečnost. 
Ono to jednoduše je takové, jaké to je. Můžete říci to či 

ono, stejně to prostě je takové, jaké to je. Vědět, že „Toto“ 
je Brahman a „toto“ je mája se nazývá čtvrté tělo nebo-
li „turíja stav“, jemuž se také říká „Všechápající stav“. 
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Turíja značí znát vše, ale když „vše“ je neexistující, pak co 
je tu, co je třeba znát? 
Brahman je správné rozhodování a mája je pochy-

bující představivost. „Svědek“, „životní energie“, „síla“ 
– to vše je pouze navrstveno na Brahman. Rys pozoro-
vání přichází stejně bez jakékoliv příčiny. Proč? Protože  
v dualitě je rozpor, a tím pádem dochází ke vzniku po-
zorovatele. Síla „čajtanja“, životní energie, je také jen 
iluzorní nános. Prostor uvnitř hrnku, prostor v poko-
ji a prostor venku jsou jména, která jsou použita nad-
bytečně. Protože je mája vnímána jako skutečná, při-
cházejí všechna tato jména a nespočet tvarů k užitku. 
V hlubokém spánku není žádný čas ani prostor. Bdělý 
stav není nic než vleklý sen. Pokud se iluze zdá být sku-
tečná, pozorování se také zdá být skutečné. Mysl je svě-
dek všeho, ale pokud nemá co říci, stane se z ní „ne-mysl“ 
či to, co je „za myslí“. Potom nemá mysl žádné námitky  
a nemá ani žádné touhy po něčem dalším. 
Touha se tím, že došlo k realizaci našeho vlastního Bytí, 

zklidnila. Pouze díky této realizaci se mysl stane klidnou. 
To znamená, že nemá nic, co by řekla. Žádostivá mysl se 
vytratila. Je z ní nyní „ne-mysl“ čili Unmani. To vše jsou 
jen racionální pojmy. Tento svět je iluzí. Všechna slova  
a zákony existují pouze v iluzi. Když tu je dualita, je tu 
vše další. Jakmile dualita zmizí, zmizí s tím vše ostatní. 
Všechny zákony, vědní obory, předpisy, vše je zkrátka 
pryč. Je to jako věc, která nemá vlastníka, a je tudíž 
státním orgánem zabavena, a následně poté ji vlast-
ní stát. Stát je „vše-mocný“. V této iluzi jste vy svým 
vlastnictvím. 
Jeden člověk půjčil jinému deset tisíc rupií a nedostal 

je nazpět. Byl tedy o tuto částku chudší. Jeho bohat-
ství se zmenšilo do této míry. Princezna si vzala chudá-
ka a sama se stala nuzákem. Kdyby měla svatbu s prin-
cem, stala by se královnou. Švec dostal kousek santa-
lového dřeva a denně ho používal na zpracování zvířecí 
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kůže. Ten, kdo se drží společenství dobrého a moudré-
ho člověka, se sám stane moudrý. Potom je i On vlast-
ník tohoto celého světa. Když zmizí mysl, poznání,  
obsažené na úrovni čtvrtého těla, turíja stavu (sat-čit-
ánanda) rovněž zmizí, a dualita individuality a Boha (džíva 
a Šiva) také zanikne. Dvojnost a ne-dvojnost jsou oboje pryč. 
Stručně řečeno, je to čistě jen záležitost konceptu, nebo-
li vašeho postoje, že tu je buď dvojnost nebo Ne-dvojnost 
(Advaita). Kdo tu je, aby prohlásil, že tu je Ne-dvojnost? 
To je stav, ve kterém je rozluštěn problém iluze a Brah-
man. Když řeknu, že „já nejsem“, pak je přetržena spojitost  
iluze a Brahman. Je to mysl, která si vymýšlí pojmy iluze  
a Brahman. 
Vše je Brahman, jakmile je mysl definitivně pryč. Exis-

tuje rčení, že když labuť odletěla na daleké cesty, vrána 
se chopila jejího místa a stala se předsedou (vlády). Jak-
mile se labuť vrátila a stala se ona předsedou (vlády), 
vyznání všech začaly být pod ochranou. 
Vyznání značí přirozené působení. Naše vlastní vyzná-

ní je blahodárné, vyznání druhých nahání hrůzu. To, co 
existuje a co postrádá jakékoliv intriky a domněnky, je 
ryzí Brahman, zakoušené mudrcem, Džňáninem. Jakmi-
le je pochopeno Brahman, není tu žádná „další věc“, kte-
rá by měla být poznána. Máte-li v úmyslu poznat Brah-
man, vědomí se propadne do prázdnoty. V mysli člověk 
pochybuje o prázdnotě, protože ji nemůže zakusit. Myslí 
si: „Jak by mohlo dojít ke zkušenosti, když zde nebudu 
jako zakoušející této zkušenosti?“ 
Je třeba úplně zničit oddělenost před samotným proží-

váním Brahman. Může se slunce někdy setkat se sebou? 
Brahman nemůže být zakoušeno do té doby, dokud tu je 
oddělenost. Jakmile zde není žádná oddělenost, vše je Brah-
man. Pokud někdo zakusí „Vše“, jak jinak by to mohl udě-
lat, než tím způsobem, že se stane samotnou zkušeností? 
Zkušenost značí, že „něco“ vnikne do vědomí. To „něco“ zna-
mená něco další. Musíme vědět, co je tím něčím dalším. 
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Otisk toho, co je, vyjma nás samotných, je třeba upevnit 
ve vědomí. Když je to „další“ pochopeno, tak to zname-
ná, že my tím pádem chápeme, co jsme ve své podstatě. 
Realizací se myslí pochopení. Co jiného? Říkat, že „sou-
hlasím“, že „jsem přesvědčen o Realizaci“, je iluze. Pra-
vou přirozeností Já je Realizace. Protože On je zde, je tu 
Realizace. Jestliže zde není On, není tu žádná Realizace. 
Pokud se má za to, že zakoušející je jiný než Já, potom by 
se tento koncept měl okamžitě spálit, jinak začne zahnívat 
a páchnout. Musíte pochopit Paramátman jako to, co není 
v těle, a to je „To“, co realizuje. Musíte splynout s „Jeho 
Jednotou“ a dívat se na vše odsud. Toto je správný způsob 
vidění. Ti, kdo říkají, že Ho poznali, jsou od Něho vzdále-
ni. To je hádanka, k jejímuž vyřešení je nutný Satguru. 
Povím vám s přesvědčivou jistotou, že pokud na vše na-
hlížíte jako oddělený pozorovatel, upadnete do prázdnoty, 
temnoty nevědomosti. Jestliže pokládáte toto „prázdno“ za 
Brahman, a potom se navrátíte, věřte mi, že tato „prázdno-
ta“ nikdy nemůže být Brahman. „Prázdnota“ neboli nicota 
je kvalita zvláštního stavu vědomí. Brahman je za tím. Pro-
tože pozorovatel nic nezískal, pozorovatel by měl být „po-
zorován“, a potom zakuste Brahman jako Brahman. To, že 
„my jsme Brahman“, je „Samozřejmé“. Ti, co jsou skuteč-
ně Vidoucí, dávají doporučení, že ty jsi Já. Kdo jiný by tu 
říkal, že jsi Já? Od koho byste to pochopili? Mít víru v do-
poručení vidoucího je samo o sobě zkušeností. Je to přiro-
zené nutkání mysli, že by Ho měla poznat, ale v této snaze 
se mysl stane zaslepená, protože Ho nedokáže poznat. My 
sami jsme tím, co se snažíme zakusit. Jak se mohou kvě-
tiny těšit ze své vlastní vůně? Jakmile ustane ztotožnění  
s tělem, jste Brahman. Ve skutečnosti jste Brahman. Když 
je to pochopeno, poznání vykonalo svou práci. Tím je část 
knihy Dasboadh, věnována Poznání, dovršena.     2. 10. 1935

konec 1. části 
ba
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