VIVÉKAâÚDÁMANI
neboli
KORUNNÍ KLENOT ROZLI·OVÁNÍ

Bhagavan ·rí ·ankara
Òvod
StûÏejní dílo nedvojné filozofie (advaitavédanty). Doslovn˘ pﬁeklad slova 'vivéka' je 'rozli‰ování',
coÏ se v duchovní praxi t˘ká schopnosti rozli‰it skuteãné od neskuteãného svûta jevÛ. Tedy
'vivéka' znaãí rozli‰ování, 'ãúdá' je koruna a 'mani' je klenot. Odtud vze‰el název tohoto díla 'Korunní klenot rozli‰ování'. Stejnû jako je klenot na korunû ãelenky nejviditelnûj‰ím ornamentem na tûle osoby, je i toto pojednání mistrovsk˘m dílem mezi ostatními spisy pojednávajícími o
rozli‰ení mezi Skuteãnem a neskuteãnem. Základním principem tohoto díla je vûta: "Brahma
samo o sobû je skuteãné, vesmír je neskuteãn˘
a individuální du‰e není nic jiného neÏ vesmírná du‰e." Tuto knihu mûl velmi v oblibû velk˘ svûtec tohoto století ·rí Rámana Mahári‰i, kter˘ ji dokonce pﬁeloÏil do tamil‰tiny v dobû, kdy se
zdrÏoval ve své jeskynní poustevnû ve Virupak‰i.
Autorem tohoto textu je ·rí ·ankara, zvan˘ téÏ ·ankaráãárja (788-820). Jméno ·ankara
znamená 'Pﬁiná‰ející zdar' a ·ankaráãárja znamená 'Putující, kter˘ pﬁiná‰í zdar'. Byl to velk˘
indick˘ filozof, uãenec, svûtec, mystik, reformátor a hlavnû uãitel. ·ankara se narodil na jihu
Indie v Káladi. Zesnul velmi mlád ve vûku tﬁiceti dvou let v Himálaji. V osmi letech se pr˘ údajnû zﬁekl svûtského Ïivota a stal se putujícím sannjásinem. Jako putující guru zaloÏil ãtyﬁi á‰ramy
neboli klá‰tery (·rngéri v jiÏní Indii, Purí na v˘chodû Indie, Dváraka na západû Indie a
Bandrínath v Himálaji), jejichÏ Ïáci ‰íﬁili dále po celé Indii jeho uãení. ·ankara je povaÏován za
otce a hlavního zástupce nedvojné filozofie neboli uãení advaitavédánty. Napsal mnoÏství dûl
pÛvodních i komentáﬁÛ, a to i pﬁesto, Ïe Ïil krátce. Mezi nejdÛleÏitûj‰í pÛvodní díla patﬁí
Vivékaãudámani, Upadé‰asahasri, Átmabódha a Tattvabódha. Mezi jeho známé komentáﬁe
patﬁí rozsáhlé komentáﬁe k Védántasútﬁe a Bhagavadgítû , dále to jsou komentáﬁe k jedenácti
upani‰ádám ( âhándógja, Brhadáranjaka, Taittiríja, Aitaréja, ·vétá‰vatara, Kéna, Katha, Í‰a,
Prá‰na, Mundaka a Mándúkja ) a téÏ hymny zvané stótry, v nichÏ chválí rÛzná boÏstva.
Toto dílo Vivékaãúdámani je naplnûno osvobozen˘m duchem realizované bytosti, jejíÏ
vyjádﬁení je tak prÛzraãné a poetické, Ïe se zdá, jako by ·ankara vdechl zcela nov˘ Ïivot do
vyschl˘ch kostí tehdej‰ích filozofick˘ch diskusí a objasnil to, co je velmi tûÏko pochopitelné.
·ankara byl geniální uãitel; jeho uãení, které zanechal lidstvu, nám mÛÏe i dnes objasnit mnohé
nesrozumitelnosti na na‰í duchovní cestû. Proto jsem se rozhodl pﬁeloÏit a okomentovat toto dílo,
vûdouce, Ïe mÛÏe slouÏit jako prÛvodce v‰em studentÛm nedvojné filozofie. Ve svém pﬁekladu
jsem vy‰el z anglického pﬁekladu Swámiho Madhavánandy z roku 1921. Velk˘ mistr ·ankara,
svûtec a uãitel lidstva, nás touto knihou chce upozornit na bezprostﬁední existenci oceánu lahodné svûÏí pravdy, blaha nedvojnosti. Tím se nám prostﬁednictvím této knihy plné korunní moudrosti dostává milosti poÏehnání, ãímÏ je nám umoÏnûno získat blaÏenost Osvobození.
Nepropásnûme proto tuto moÏnost a plnû nasajme blaho advaitové moudrosti.
ÓM ...
A. Adámek
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1. Skláním se v úctû ke Góvindovi, jehoÏ pﬁirozeností je nejvy‰‰í blaÏenost. Je to Satguru,
kterého lze poznat, pouze pochopíme-li zcela uãení Védanty, a kter˘ je mimo dosah ﬁeãi a
mysli.
V tomto úvodním ver‰i je vzdána pocta Bohu (Góvindovi), neboli Guruovi, v jeho absolutním aspektu. MÛÏe b˘t zajímavé vûdût, Ïe ·ankarÛv guru se
jmenoval Góvindapáda, a ver‰ je duchaplnû sloÏen tak, Ïe pﬁipou‰tí obojí v˘klad.
Satguru - doslova vysoce schopn˘ uãitel; mÛÏe se zde jednat buì o ·ankarova vlastního uãitele nebo o samotného Boha, jenÏ je guruem guruÛ.

2. Pro v‰echna stvoﬁení je tûÏké získat lidské zrození, je‰tû tûÏ‰í v‰ak je zrodit se jako muÏ;
mimoﬁádnûj‰í v‰ak je narodit se u brahmánÛ; je‰tû vzácnûj‰í v‰ak je mít zálibu ve védském
náboÏenství; více neÏ to v‰ak je seãtelost v písmech; rozli‰ení mezi Já a ne-Já, realizace a
spoãinutí ve stavu sjednocení s Brahma - to pﬁichází poté. Tento druh mukti (osvobození)
nelze realizovat jinak neÏ zaslouÏen˘mi klady získan˘mi v prÛbûhu desítek milionÛ zrození.
Brahma - Jednota bez vztahÛ, bez kvalit a bez jak˘chkoliv charakteristik. Jedná se o univerzální vûdomí, totoÏné s Átman, nesmrtelné a nezrozené.

3. Jsou zde tﬁi podmínky, které jsou opravdu v˘jimeãné a splnitelné díky milosti boÏí - jedná
se o zrození v lidském tûle, touha po osvobození a ochranná péãe dokonalého mistra.
4. âlovûk, jenÏ získal lidské zrození muÏe a nadto je‰tû ovládl uãení Véd, by byl nadmíru
hloup˘, kdyby se nesnaÏil dospût k osvobození sebe sama. V podstatû by tak spáchal sebevraÏdu, neboÈ by se zabil lpûním na iluzorních vûcech.
MuÏské tûlo - MuÏ mûl v Indii v dobû, kdy byl sepsán tento spis, urãité spoleãenské v˘hody.

5. Jak velk˘ hlupák musí b˘t ãlovûk, kter˘ poté, co získá vzácné lidské tûlo, a navíc je‰tû tûlo
muÏe, opomine dosáhnout skuteãn˘ konec tohoto Ïivota?
6. NechÈ lidé citují písma a pﬁiná‰ejí obûti bohÛm, nechÈ provádûjí rituály a uctívají boÏstva,
ale pravím - bez uvûdomûní si sebe jako Átman není moÏné osvobození. Opravdu ne, a to
ani kdyby se jednalo o Ïivot, kter˘ by trval stovky ÏivotÛ BrahmánÛ dohromady.
Átman - Pozorovatel neboli pocit 'já jsem' opro‰tûn˘ od ztotoÏnûní se s individualitou. Je to v podstatû ãiré vûdomí, bytí a blaÏenost.
Délka Ïivota Brahmy (tvÛrce svûta) je neomezenû dlouhá. Jeden den Brahmy se rovná 432 milionÛm let lidského poãítání, coÏ je pravdûpodobná doba
trvání svûta.

7. Není moÏné dospût k nesmrtelnosti hojností - opravdu takové je prohlá‰ení Véd. Proto je
jasné, Ïe ãinnosti a skutky nejsou pﬁíãinou osvobození.
Odkaz pochází z citace "Ani rituály, ani potomstvem a ani hojností, ale samotn˘m vzdáním se se dospûje k nesmrtelnosti." To jsou slova JádÏnavalkji
pronesená k jeho Ïenû Maitréji.

8. Pouãen˘ ãlovûk by proto mûl ze v‰ech sil usilovat o osvobození, mûl by se zﬁeknout potû‰ení z vnûj‰ích objektÛ a po vyhledání dobrého a velkorysého uãitele by se mûl odhodlat k
nûmu ﬁádnû pﬁistoupit a upnout svou mysl k pravdû, kterou mu uãitel neustále v‰tûpuje.
9. Poté, co se adeptovi podaﬁí dosáhnout stavu jógárudha , mûl by znovu najít sebe sama.
Díky nad‰ení pro správné rozli‰ování je ponoﬁen v moﬁi zrození a smrti.
Jógarúdha - stav popsan˘ v Bhagavad gítû - "Ríká se, Ïe se nûkdo stal jógarúdha, neboli Ïe nastoupil na stezku jógy tehdy, kdyÏ pﬁestal b˘t pﬁipoután jak k smyslov˘m objektÛm, tak i k ãinnostem, a kdyÏ se vzdal v‰ech tuÏeb.

10. NechÈ se moudrá a pouãená bytost, jeÏ zapoãala praxi vedoucí k realizaci Sebe sama,
vzdá v‰ech ãinností a pokusí se odetnout pouta zrození a smrti.
V‰echny ãinnosti - V‰e, co je dûláno s motivem 'konatele', vãetnû dobr˘ch skutkÛ pﬁedepsan˘ch v písmech a zl˘ch ãinÛ, které ãlovûk dûlá pobízen
sv˘mi pudov˘mmi sklony.
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11. Práce vede k oãi‰Èování mysli, ne v‰ak k vnímání Skuteãnosti. Uvûdomûní Pravdy je vyvoláno rozli‰ováním a vÛbec ne vykonáním deseti milionÛ ãinÛ.
12. Patﬁiãn˘m uvaÏováním o podstatû provazu lze získat pﬁesvûdãení o tom, jak to ve skuteãnosti je, coÏ zne‰kodní pocit strachu a zoufalství, jeÏ byl zpÛsoben zámûnou provazu za
hada, která podnûcovala rozru‰ení ve zmatené mysli.
Ve skuteãnosti je provaz provazem a ne hadem, za kterého byl chybnû zamûÀován.

13. Pﬁesvûdãení o pravdû, na sobû vnímané, vzejde po pﬁem˘‰lení o uÏiteãnû radû, získané
od realizovaného mudrce, a ne po nûjakém koupáním v posvátn˘ch vodách, ani poskytováním darÛ ãi provádûním stovek dechov˘ch cviãení - pránájám .
14. Úspûch závisí hlavnû na zpÛsobilém aspirantovi. âas, místo a jiné prostﬁedky jsou vÛãi
tomu pouze nápomocné.
15. Z toho dÛvodu by se mûl hledající odebrat poté, kdy ve své upﬁímné otevﬁenosti pﬁistoupil
ke Guruovi, jenÏ by mûl b˘t dokonal˘m znalcem podstaty bytí a oceánem milosrdenství, k
intuitivnímu rozjímání.
16. Inteligentní a pouãen˘ ãlovûk znal˘ toho, jak si vést v rozpravû ve prospûch písem a
schopn˘ dokázat nesprávnost protiargumentÛ - takov˘ adept, mající tyto charakteristické
rysy, je zpÛsobil˘ pﬁijímat poznání skuteãnosti.
17. âlovûk, rozli‰ující mezi Skuteãností a neskuteãností, jehoÏ mysl je tím pádem odvrácena
od neskuteãného, udrÏuje svou du‰i v klidu, má spﬁíznûné ctnosti a touÏí po osvobození.
Takov˘ adept je povaÏován za zpÛsobilého pro tázání se po nejvy‰‰ím principu.
18. KvÛli tomu svûtci mluvili o ãtyﬁech dosaÏen˘ch schopnostech, díky kter˘m se v pﬁípadû
jejich pﬁítomnosti podaﬁí realizovat Brahma; av‰ak v jejich nepﬁítomnosti se realizace nedostaví.
19. První dosaÏenou schopností je zji‰tûná dovednost rozli‰ení mezi Skuteãn˘m a neskuteãn˘m; dále pﬁichází dovednost vnímat odpor k poÏitku z plodÛ ze sv˘ch ãinÛ okamÏitû a
navÏdy; dále je to zvládnutí skupiny ‰esti atributÛ, viz. klid a mír; a nakonec je to silná
touha po osvobození.
20. Pevné pﬁesvûdãení mysli v tom smyslu, Ïe Brahma je skuteãnost a projeven˘ vesmír
neskuteãnost, je oznaãeno jako rozli‰ovací schopnost ( vivéka ) mezi Skuteãn˘m a neskuteãn˘m.
21. Vairágja neboli zﬁeknutí se je touha vzdát se v‰ech pomíjiv˘ch poÏitkÛ (poãínaje od tûch
tûlesn˘ch aÏ k tûm duchovním), uvûdomujíc si na základû odpozorování, pouãení apod.
jejich nedostateãnosti.
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22. Neochvûjné spoãívání mysli hledajícího na svém cíli (uvûdomûní skuteãnosti) poté, co se
odlouãí od rozmanitého svûta smyslov˘ch objektÛ a neustále si je vûdom jejich nedostateãného naplnûní, se naz˘vá ‰ama ãili klid.
23. Odvrácení obou druhÛ smyslového vnímání od smyslov˘ch objektÛ a umístûní center vnímání do jejich pﬁíslu‰n˘ch míst se naz˘vá dama ãili sebeovládání. Nejlep‰í uparati ãili
zklidnûní spoãívá ve fungování mysli, jeÏ pﬁestane b˘t ovlivÀována vnûj‰ími objekty.
Oba druhy smyslového vnímání - jedná se o orgán poznání a orgán konání.

24. Snesitelnost v‰eho souÏení bez zájmu o nápravu a rovnûÏ i osvobození od úzkosti ãi
bûdování na vrub tohoto souÏení se naz˘vá titik‰a ãili trpûlivost.
25. Pﬁijetí po pevném rozhodnutí toho, co se praví v písmu a co uãí guru jako pravé, je svûtci
naz˘váno ‰raddha ãili víra, pomocí níÏ je vnímána Skuteãnost.
Pﬁijetí - NezamûÀujte to s tím, ãemu se obecnû ﬁíká slepé pﬁijetí. Celá mysl musí dospût do tohoto dokonalého stavu nepochybné dÛvûry v pravost
získan˘ch instrukcí, bez kterého by nebylo moÏné provádût nad‰ené a jednobodové cviãení podle tûchto instrukcí.

26. Ne pouze oddávání se zvûdavému my‰lení, ale neustálé soustﬁedûní intelektu (neboli
potvrzující schopnosti) na neustále ãiré Brahma je to, co se naz˘vá samádhána ãili sebeustálenost.
Oddání se my‰lení - Tím je my‰leno ne pouhé intelektuální nebo filozofické uspokojení v my‰lení nebo studování pravdy. Intelekt musí b˘t vyhledán a
pﬁemûnûn tak, aby poslouÏil pﬁi soustﬁedûní na pravdu.

27. Mumuk‰utá neboli touha po osvobození je pﬁání vysvobodit sebe sama ze v‰ech pout,
aÈ uÏ z pout egoismu ãi ze ztotoÏnûní se s tûlem - tedy pout navr‰en˘ch nevûdomostí.
Realizací své vlastní pﬁirozenosti dochází k vysvobození.
28. I kdyby byla tato touha po osvobození strnulá a prÛmûrná, mÛÏe prostﬁednictvím milosti
gurua nést ovoce, jsouce rozvinuta zﬁeknutím se (vairágja), klidem (‰ama), atd.
29. V pﬁípadû toho, kdo silnû touÏí po svobodû a jehoÏ schopnost sebezﬁeknutí je intenzivní,
mají klid a jiná cviãení skuteãnû svÛj v˘znam a nesou ovoce.
30. Kde je bohuÏel toto sebezﬁeknutí a touha po svobodû strnulé, tam je klid a jiná cviãení
jako pouhá zdání, podobnû jako voda v pou‰ti.
Pouhá zdání - To znamená, Ïe jsou bez jakékoliv stability a mohou rychle zmizet podobnû jako fata morgána. NeboÈ bez spalujícího sebezapﬁení a
touhy po osvobození mohou b˘t ostatní cviãení strhnuta siln˘m návalem pobláznûní nebo nûjak˘m siln˘m slep˘m pﬁipoutáním.

31. Mezi vûci pﬁispívající k osvobození zastává oddanost (bhakti) nejvy‰‰í místo. Hledání své
skuteãné pﬁirozenosti je oznaãováno jako oddanost.
32. Jiní tvrdí, Ïe zkoumání pravé podstaty svého Já je oddanost. Tazatel po pravdû, jenÏ má
v˘‰e uvedené schopnosti, by mûl vyhledat moudrého uãitele, kter˘ udûluje osvobození od
pout.
V˘‰e uvedené schopnosti - Vyjádﬁené ve sloce 19 a 31.
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33. VyloÏen˘m znalcem Brahma je ten, kdo je znal˘ Véd, nevinn˘, net˘ran˘ touhami, ustoupiv‰í a spoãívající v Brahma, kdo je klidn˘ jako oheÀ, jenÏ spálil svou zásobu paliva, kdo je
bezmezná zásobárna soucitu neuvûdomující si Ïádné pﬁíãiny a kdo je pﬁítelem v‰ech
dobr˘ch lidí, kteﬁí pﬁed ním padají na tváﬁ.
OheÀ - Myslí se tím stav splynutí v Brahma (univerzální vûdomí) a dokonalé ustání v‰ech ãinností na relativním stupni.

34. Îák by mûl uctívat tohoto gurua s oddaností, a mûl by k nûmu ve vhodnou chvíli pﬁistoupit padnutím na tváﬁ s pokornou skromností a sluÏbou a mûl by se ho zeptat, co má poznat.
35. Ó Mistﬁe, pﬁíteli tûch, kteﬁí se ti klaní, oceáne soucitu, skláním se pﬁed tebou; zachraÀ
mû, ponoﬁeného do moﬁe zrození a smrti, jasn˘m pohledem tvého oka, jeÏ vyzaﬁuje nejvy‰‰í
milost podobnou nektaru.
Zveliãené vyjádﬁení, vyskytující se ãasto ve v˘chodní filozofii.

36. ZachraÀ mû od smrti; mû, trpícího neuhasiteln˘m ohnûm tohoto lovi‰tû (svûta), roztﬁeseného násiln˘mi tlaky zlovûstného osudu, vydû‰eného, a proto hledajícího u tebe spásu,
neboÈ nevím o nikom jiném, u koho bych hledal ochranu.
OheÀ - Svût ( samsára ) je bûÏnû pﬁirovnáván ke zmûti ohnû. Jedná se zde o fyzická a mentální muka.

37. Jsou zde dobré du‰e, klidné a u‰lechtilé, které konají dobro druh˘m podobnû jako pramen vody a které tím, Ïe pﬁekroãili oceán zrození a smrti, pomáhají druh˘m také pﬁekonat
tento oceán, aniÏ by k tomu byli hnáni jak˘mkoliv motivem.
38. Skuteãnou pﬁirozeností u‰lechtil˘ch bytostí je jejich samovolné pomáhání druh˘m v
odstranûní jejich potíÏí. Je to napﬁíklad jako s Mûsícem, kter˘ jak kaÏd˘ ví, dobrovolnû chrání
Zemi pﬁed vyschnutím z dopadu planoucích paprskÛ Slunce.
39. Ó Pane, promlouvá‰ ke mnû ﬁeãí, jeÏ se podobá boÏskému nektaru, oslazenému navíc
potû‰ením z blaÏenosti vnímané skuteãnosti, kterou proÏívám. Tvoje ﬁeã se dá pﬁipodobnit
elixíru, ãirému, osvûÏujícímu, vycházejícímu v proudech z tv˘ch úst jako z amfóry a rozko‰nû
ladícímu uchu. Pokrop mû, tr˘znûného svûtsk˘m souÏením, pﬁipomínajícího ‰lehající jazyky
lesního lovi‰tû - ohnû svûta, tímto elixírem. PoÏehnáni jsou ti, na které i jen zábleskem
pohlédne tvé oko, pﬁijímající je jako sebe sama.
Ve struãnosti to znaãí: Mûj se mnou soucit a uã mû, jak se dostat ze spárÛ tohoto svûta a jeho utrpení.

40. Jak pﬁekroãit tento oceán jevové existence, jak˘ je mÛj osud a které z pomocn˘ch prostﬁedkÛ bych si mûl zvolit - na to neznám Ïádnou odpovûì. Prosím milostivû, zachraÀ mû, ó
Pane, a popi‰ mi prosím koneãnû, jak skoncovat s utrpením této relativní existence.
41. KdyÏ se Ïák takto vyjádﬁí, tr˘znûn utrpením svûta - které je jako les v plamenech, a hledá
ochranu uãitele, ten na nûho rychle pohlédne s uklidÀujícím soucitem a spontánnû mu pﬁikáÏe vzdát se v‰ech strachÛ.
42. Právû takovému Ïáku, Ïíznícímu po osvobození, kter˘ náleÏitû uposlechne pﬁíkazÛ písem
a s klidnou myslí vybaven mírem vyhledá ochranu uãitele, zaãne mistr v‰tûpovat pravdu z
ãisté milosti.
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43. Neboj se, jsi pouãen˘; pro tebe není smrt; je tu metoda pro pﬁekroãení tohoto oceánu
omezené existence; neustále ti budu v‰tûpovat tuto cestu, po které mistﬁi pﬁe‰li, aby pﬁekroãili tento oceán, a dostali se tak z jeho omezení.
44. Je tu svrchovaná metoda, která zlikviduje pocit strachu tvé omezené existence; prostﬁednictvím ní pﬁekroãí‰ oceán samsáry a získá‰ nejvy‰‰í blaÏenost.
45. Rozjímání nad v˘znamem védánty vede k bezprostﬁednímu poznání, po kterém okamÏitû
následuje naprost˘ zánik utrpení, jeÏ pocházelo ze ztotoÏnûní se s omezenou existencí.
Bezprostﬁední poznání - nejvy‰‰í poznání, které spoãívá v realizaci Brahma, tj. uvûdomûní si své vnitﬁní podstaty.

46. Víra, oddanost a meditaãní praxe - to jsou v pﬁípadû hledajícího pﬁímé faktory osvobození
tak, jak jsou uvedeny v písmu; kaÏd˘, kdo je uskuteãÀuje, získá osvobození z pout ztotoÏnûní se s tûlem, které bylo zakleto nevûdomostí.
47. Opravdu je to kvÛli záchvatu nevûdomosti, Ïe ty, jenÏ jsi Nejvy‰‰í Já, nalézá‰ sebe omezeného iluzorním ne-Já, z ãehoÏ jediného pokraãuje kolobûh zrození a smrti. OheÀ poznání,
roznícen˘ rozli‰ováním mezi Já a ne-Já, spaluje úãinky nevûdomosti spolu s jejich koﬁenem.
Îák ﬁekl:
48. Ó Mistﬁe, buìte tak milostiv a vyslechnûte otázky, které vám dám. Budu potû‰en, kdyÏ na
nû usly‰ím z va‰ich úst odpovûì.
49. Jaké je vûru omezení? Jak se navr‰ilo na Já? Jak pokraãuje ve své existenci? Jak se
mohu z tohoto omezení osvobodit? Jaké je toto ne-Já? A kdo, resp. co, je toto Nejvy‰‰í Já? A
jak mám obojí rozli‰it? Povûzte mi o tom v‰em.
Guru odvûtil:
50. Ty ‰Èastlivãe! Dospûl jsi k Ïivotnímu dokonání a posvûtil jsi rodinu tím, Ïe si pﬁeje‰ získat
realizaci Brahma osvobozením se z pout nevûdomosti!
51. Otci pomohli jeho synové a ostatní k tomu, aby se zbavil sv˘ch dluhÛ, ale nedostalo se
mu nikoho neÏ sebe, aby odstranil své omezení.
V této a dal‰í sloce je zdÛraznûná nutnost pﬁímé realizace jakoÏto jediná moÏnost, jak odstranit nevûdomost.

52. ZátûÏ zpÛsobená napﬁíklad bﬁemenem nesen˘m na hlavû, mÛÏe b˘t druh˘m odstranûna,
ale nic neÏ vlastní já nemÛÏe ukonãit bolest, která je zpÛsobena hladem a nûãím podobn˘m.
53. Pacient, kter˘ dodrÏuje vhodnou dietu a bere správné léky, je jedin˘, kdo mÛÏe sebe
zcela uzdravit - nelze toho v‰ak dosáhnout snahou vykonanou nûk˘m druh˘m.
54. Pravou pﬁirozenost vûcí je tﬁeba osobnû poznat prostﬁednictvím oka jasného osvícení a
ne skrze svûtce; jak˘ je vlastnû Mûsíc, je nutné vûdût pomocí sv˘ch vlastních oãí; mohou
mu druzí zprostﬁedkovat jeho poznání?
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55. Kdo jin˘ neÏ vlastní já se mÛÏe zbavit omezení, zpÛsobeného pouty nevûdomosti, touhy,
ãinnosti a podobn˘mi; a to mÛÏe trvat stále tﬁeba i stovky milionÛ cyklÛ?
Nevûdomost - Nevûdomost na‰í pravé pﬁirozenosti jakoÏto blaÏeného Já vede k touze, která nás svou tendencí popohání k ãinnosti, coÏ má za následek nespoãetné utrpení. Cykly - Kalpy, celková doba trvání vesmíru.

56. Ani jógou, ani sánkhjou, ani prací, ani uãením, ale realizací svého vlastního spoãívání v
Brahma je moÏné osvobození; Ïádn˘mi jin˘mi prostﬁedky to není moÏné.
Jóga - Zde se mÛÏe jednat o hatha jógu, která posilÀuje tûlo.
Sánkhja - Podle filozofické ‰koly Sánkhja je dosaÏeno osvobození skrze rozli‰ení mezi duchem (puru‰a) a pﬁírodou (prakrti). Puru‰a je cítící, ale neaktivní, a v‰echny ãinnosti náleÏí prakrti, která je necítící, pﬁesto nezávislá na duchu (puru‰a). Stoupenci této ‰koly také vûﬁí v mnohost duchÛ. To jsou hlavní rozdíly mezi filozofick˘mi ‰kolami Sánkhja a Védánta.

57. Krása tvaru kytary a zruãnost pﬁi hraní na její struny potû‰í pouze hrstku lidí; není jich
dost k udûlení svrchovanosti.
58. Hlasitá ﬁeã sestávající ze spr‰ky slov, dovednost v˘kladu písma a podobné uãenosti pﬁiná‰ejí pouze mal˘ osobní poÏitek uãenci, ale pro osvobození nejsou dobré.
Hlasitá ﬁeã - Jsou zde ãtyﬁi druhy ﬁeãi, tj. para, pa‰janti, madhjama a vaikhari . BûÏnû si ãlovûk neuvûdomuje první dva nejjemnûj‰í a hluboké druhy,
para a pa‰janti. Spí‰e si zaãíná uvûdomovat aÏ tﬁetí fázi, madhjama, coÏ je mysl, která vychází ven v promlouvané ﬁeãi, coÏ je ãtvrtá nejhrub‰í fáze,
vaikhari. Proto hraní si se slovy nikam nevede a ãlovûk na této úrovni zÛstává stále nevûdom˘.

59. Studium písma je zbyteãné do té doby, neÏ je známa nejvy‰‰í pravda, a stejnû tak je zbyteãné i poté, kdy byla poznána nejvy‰‰í pravda.
60. Písma, skládající se z mnoha slov, jsou hust˘m temn˘m lesem, jenÏ je pﬁíãinou tápání
mysli. Proto by se mûl moudr˘ Ïák opravdovû snaÏit poznat pravou pﬁirozenost Já.
61. Tomu, kdo byl u‰tknut hadem nevûdomosti, zabere jedin˘ lék - poznání pravé pﬁirozenosti Já. Jak˘ uÏitek mají pro nevûdomého Védy a jiná písma, mantry (posvátné formule) a
rÛzné dal‰í medicíny?
62. Nemoc neskonãí jednodu‰e tak, Ïe postiÏen˘ vyﬁkne název léku, aniÏ by ho pozﬁel; podobnû bez pﬁímé realizace nemÛÏe b˘t nevûdom˘ osvobozen pouze vyslovením slova Brahma.
63. Jak by se nevûdomému vyslovujícímu slovo Brahma podaﬁilo dosáhnout osvobození,
aniÏ by se dokázal odlouãit od objektivního vesmíru, jenÏ by tak zmizel, a aniÏ by poznal pravou podstatu Já? V˘sledkem by bylo namáhání ﬁeãi.
MÛÏe existovat nûjak˘ objektivní pﬁedmût bez pozorovatele, vûdomí 'já jsem', neboli subjektu? Jen subjekt je hledán, objekt ne! Stejnû je v‰e prázdné,
takÏe jaké rozdûlování na subjekt a objekt, kdyÏ v‰e je Já a nic neÏ To tu není!

64. Bez zabití sv˘ch nepﬁátel a bez oslavného vzdání holdu ze strany ostatních se nikdo
nemÛÏe povaÏovat za císaﬁe pouh˘m prohlá‰ením 'Já jsem císaﬁ'.
65. Poklad ukryt˘ pod zemí si Ïádá pro své vyjmutí pﬁíslu‰nou instrukci - jak kopat, jak
odstranit kameny a dal‰í vûci leÏící na povrchu, neÏ koneãnû dojde k uchopení, ale nikdy ho
nelze dostat ven pouh˘m vyvoláním jeho názvu. Podobnû i jasnou pravou podstatu Já, která
je skrytá májou (iluzí) a jejími efekty, je tﬁeba získat prostﬁednictvím instrukcí znalce této
pravé podstaty Já, poãemÏ následuje rozjímání, meditace a tak dále. Ale po pﬁekroucení
argumentÛ poznání Já nezískáme.
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Musíme podstoupit nutnou praxi oãi‰tûní mysli, i kdyÏ pﬁedem z úst realizovan˘ch mistrÛ víme, Ïe tu není Ïádné osvobození, Ïádná entita, Ïádná
cesta atd. Zaãáteãníka tato slova mohou svézt, pokroãilej‰ího adepta rozãílit, ale stejnû s tím nic nenadûláme; je to prostû tak! Je to, jako kdyby vám
nûkdo ﬁekl, Ïe musíte dÛkladnû a peãlivû vychovat nûjaké dítû, které vás jednou stejnû zabije! Potom je hledající mrtev, praxe (sádhana) je povû‰ena
(na hﬁebík) a To, co tu zÛstává, je nezrozené a vûãné Prázdno.

66. Proto by se mûl moudr˘ snaÏit ze v‰ech sil, jako v pﬁípadû nemocného pacienta, osvobodit se v‰emi prostﬁedky z pout kolobûhu zrození a smrtí.
67. Otázka, kterou jsi dnes poloÏil, je znamenitá. Je osvûdãená znalci písem. Je jadrná a
obsaÏná, plná v˘znamÛ a odpovûì na ni je poznána hledajícími aÏ po osvobození.
68. Poslouchej pozornû, pouãen˘, co ti nyní ﬁeknu. Vysvobodí‰ se z omezení samsáry
(svûta), jakmile si to vyslechne‰.
69. Prvním krokem k osvobození je krajní odpor ke v‰em pomíjiv˘m vûcem. Potom následuje
klid, sebekontrola, trpûlivost a naprosté vzdání se pocitu 'já konám', coÏ se pﬁikazuje v
písmu.
'Já konám' - viz sloka 10.

70. Potom pﬁijde na ﬁadu vyslechnutí si pravdy z úst gurua, rozjímání o této pravdû a dlouhá,
neustálá a nepﬁeru‰ovaná meditace na pravdu, kterou provádí muni. Poté hledající, takto
pouãen˘, získá vrcholn˘ stav nirvikalpa a uvûdomí si blaho nirvány je‰tû v tomto Ïivotû.
Meditace - Tok vûdomí (subjekt) v jednom nepﬁeru‰ovaném proudu smûﬁující buì k objektu meditace nebo pﬁímo k sobû, tj. k subjektu.
Muni - Ten, kdo rozjímá nad pravdou.
Nirvikalpa - Stav vûdomí, ve kterém není rozdûlení mezi subjektem a objektem. V‰echny mentální aktivity jsou doãasnû zastavené a praktikant je
sjednocen s univerzálním vûdomím. Tento stav není podmínûn ãasem, prostorem ani niãím jin˘m, mÛÏe b˘t vycítûn, ale nelze ho popsat slovy. I to,
Ïe tomu ﬁíkáme stav a Ïe ho lze vycítit ve skuteãnosti neplatí, protoÏe tam není nikdo, kdo by nûco vyciÈoval a hodnotil. Je‰tû jinak jej lze vyjádﬁit
názvem nirvána , coÏ doslova znaãí'vyhasnutí' - tedy rozplynutí v‰eho relativního (vãetnû pocitu 'já') v Absolutnu. Poté tu je pouze Absolutno a nic relativního zde není, neboÈ to vyhaslo.

71. Nyní ti povím v‰e, co bys mûl znát o rozli‰ování Já od ne-Já. Vyslechni si to a medituj o
tom.
72. Tûlo je sloÏeno ze sedmi souãástí, tj. morek, kosti, tuk, maso, krev, kÛÏe a pokoÏka.
Sestává se z tûchto údÛ a ãástí - nohou, stehen, hrudi, rukou, zad a hlavy.
73. Toto tûlo, domnûl˘ pﬁíbytek sebeklamu v tom smyslu, Ïe se jedná o 'mne a o moje tûlo',
je svat˘mi popisováno jako hrubé tûlo. Éter, vzduch, oheÀ, voda a zemû jsou jeho elementy.
74. Tím, Ïe jsou tyto elementy provázané jeden s druh˘m a stávají se hrub˘mi, vytváﬁejí hmatatelnou formu tûla. A jejich jemné atomy ( tanmátry ) vytváﬁejí smyslové objekty tak, Ïe je
vnímají orgány smyslÛ, tedy sluchem, dotykem, ãichem, chuÈí a zrakem. A tyto smysly vnímané objekty pﬁispívají ke ‰tûstí zakusitele, individuální du‰e.
·tû‰tí - NezapomeÀme, Ïe ‰tûstí má svÛj protiklad, tj. ne‰tûstí neboli utrpení.

75. Hlupáci, jeÏ jsou pﬁipoutáni pevn˘m poutem náklonnosti, tûÏko zpﬁetrhateln˘m, pﬁicházejí
a odcházejí, stále dokola, a jsou tak plnou silou uná‰eni mocn˘m poslem jejich minul˘ch
ãinÛ.
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76. Jelen, slon, mÛra, ryba a ‰váb - tûchto pût ÏivoãichÛ chcíplo, neboÈ kaÏd˘ byl spoután k
nûkterému z pûti smyslÛ, jako je sluch apod., prostﬁednictvím své vlastní pﬁipoutanosti. Co je
pak pﬁichystáno pro ãlovûka, kter˘ je pﬁipoután ke v‰em pûti smyslÛm!
Vlastní pﬁipoutanost - Slovo guna v textu znaãí jak 'provaz' tak i 'sklon'.

77. Smyslové objekty jsou daleko více nakaÏlivé sv˘mi ‰patn˘mi úãinky neÏ je jed kobry. Jed
zabíjí toho, kdo ho pozﬁí, ale objekty zabíjejí toho, kdo se na nû oãima jen podívá.
78. Jen ten, kdo je osvobozen od hrozné pasti prahnutí po smyslov˘ch objektech, kter˘ch se
lze jen stûÏí zbavit, je vhodn˘ adept pro osvobození a nikdo jin˘, i kdyby byl znal˘ v‰ech ‰esti
spisÛ (‰áster).
79. Drav˘ Ïralok dychtûní opravdu dostane ty uchazeãe o osvobození, jeÏ pﬁedstírají jen zdánlivé nezaujetí ( vairágja ), a na jejich stezce pﬁekroãení oceánu samsáry (relativní existence)
je násilnû strhne a utopí na pÛli cesty.
80. Ten, kdo zabil Ïraloka známého jako smyslov˘ objekt meãem vyzrálé nezaujatosti, pﬁekroãí oceán samsáry volnû a bez jediné pﬁekáÏky.
81. Vûz, Ïe smrt brzy zastihne tupce, kter˘ stále kráãí po hrozn˘ch cestách smyslového potû‰ení; zatímco ten, kdo kráãí v souladu s radami dobrého a poctivého gurua, a v souladu s
tím, k ãemu do‰el on sám, dospûje ke svému konci. Poznej, Ïe to tak opravdu je.
82. Pokud má‰ opravdu neodolatelnou touhu po osvobození, straÀ se smyslov˘ch objektÛ z
náleÏitého odstupu, jako bys rád udûlal v pﬁípadû nûãeho jedovatého, a neustále dÛkladnû
pûstuj jako nektar sladké vlastnosti spokojenosti, soucítûní, odpu‰tûní, upﬁímnosti, klidu a
sebekontroly.
83. Ten, kdo zapomíná na to, o co by se mûl vÏdy pokou‰et - tedy osvobození se z pout bezpoãáteãné nevûdomosti, a vá‰nivû hledá zpÛsoby péãe o toto tûlo, které je objektem uÏitku
pro ostatní, páchá tímto sebevraÏdu.
(Objekt uÏitku pro ostatní - V Indii se mrtvá tûla nechala na pospas psÛm a supÛm.)

84. KaÏd˘, kdo si vybírá k realizaci Nejvy‰‰ího Já takov˘ zpÛsob, ve kterém se oddává neustálé péãi o tûlo, se podobá tomu, kdo pﬁekonává ﬁeku chycením se krokod˘la v mylném
domnûní, Ïe se jedná o kládu.
85. TakÏe pro hledajícího pravdy a osvobození je bláznûní po takov˘ch vûcech, jako je tûlo,
dûsivou smrtí. Ten, kdo to dokonale pﬁemohl, si zasluhuje stav svobody.
(Bláznûní - KdyÏ se adept domnívá, Ïe je tûlem, nebo kdyÏ si myslí, Ïe tûlo apod. jsou jeho.)

86. Vydobyj dûsivou smrt bláznûní po tûle, Ïenû, dûtech, atd. - to je dobytí, kter˘m svatí dosahují nejvy‰‰ího stavu Vi‰nua.
87. Toto hrubé tûlo je tﬁeba odmítnout, neboÈ se skládá z kÛÏe, masa, krve, tepen a Ïil, tuku,
morku a kostí a je plné jin˘ch odporn˘ch vûcí.
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88. Hrubé tûlo je vytvoﬁeno minul˘mi ãiny z hrub˘ch elementÛ zformovan˘ch vzájemn˘m spojením jemn˘ch elementÛ. Toto tûlo je prostﬁedkem zakou‰ení du‰e. To je její bdûl˘ stav, ve
kterém vnímá hrubohmotné objekty.
89. Samotné ztotoÏnûní s touto formou, individuální du‰í, i kdyÏ oddûlenou, umoÏÀuje zakou‰et hrubé objekty, jako jsou vûnce a santalová pasta, pomocí zevních orgánÛ. Proto má toto
tûlo své plné vyÏití v bdûlém stavu.
90. Poznej toto hrubé tûlo podobnû, jako majitel zná svÛj dÛm. Dostává-li se do kontaktu s
vnûj‰ím svûtem, odkazuje se na místo svého pÛsobení.
91. Zrození, rozpad a smrt jsou rÛzné charakteristiky hrubého tûla podobnû jako statnost
atd.; dûtství apod., jsou jeho rozdílné stavy; tûlo obdrÏí rÛzná omezení s ohledem na kastovní
zaﬁízení a etapy v Ïivotû; je rovnûÏ podkladem pro rÛzná onemocnûní a setkává se s rÛzn˘mi
druhy zacházení, jak˘mi jsou uctívání, po‰kozování a vysoká pocta.
Îivotní stupnû - dítû, Ïák, student, manÏel(ka), atd..

92. U‰i, kÛÏe, oãi, nos a jazyk jsou zevní orgány poznávání, které nám pomáhají rozpoznat vnímané objekty; hlas, ruce, nohy aj. jsou zevní orgány v˘konné, vzhledem k jejich tendenci pracovat.
93-94. Vnitﬁní orgán ( antahkarana ) se naz˘vá manas, buddhi, ego neboli ãitta, podle
jejich pﬁíslu‰n˘ch funkcí: manas z hlediska zvaÏování kladÛ a záporÛ vûci; buddhi z hlediska urãení podstaty objektÛ; ego kvÛli ztotoÏnûní se s tímto tûlem jako se sv˘m vlastním
já; a ãitta pro svou schopnost pamatovat si vûci, které osobnost zajímají.
95. Jedna a ta samá prána (Ïivotní síla) se stává pránou, apánou, vyjánou, udánou a
samánou podle rozmanitosti funkcí a modifikací, podobnû jako zlato, voda atd.
Podobnû jako zlato atd.- Stejnû jako je zlato tvarováno do rÛzn˘ch ozdob a jako se voda mûní v pûnu, vlny apod..

96. Pût orgánÛ ãinnosti jako je ﬁeã; pût orgánÛ poznání, jako je sluch; skupina pûti prán ;
pût elementÛ konãících éterem, spolu s buddhi a zb˘vajícími jako jsou nevûdomost, touha
a ãinnost - tûchto osm 'mûst' zastupuje to, ãemu se ﬁíká jemné tûlo.
97. Poslouchej - toto jemné tûlo, naz˘vané také linga , je vytvoﬁeno z elementÛ je‰tû neÏ
do‰lo k jejich rozdûlení a vzájemnému slouãení. Je ovládáno skryt˘mi dojmy a pﬁíãinami
du‰e zakou‰ející plody sv˘ch minul˘ch ãinÛ. Je to bezpoãáteãní navr‰ení omezujících vrstev
na du‰i, zpÛsobené jeho vlastní nevûdomostí.
98-99. Sen je stav du‰e, jenÏ svítí sám o sobû, a je jin˘ neÏ bdûl˘ stav. Ve snech mysl, nezávisle na objektivním svûtû, pﬁijme roli ãinitele a nûãeho podobného následkem rÛzn˘ch skryt˘ch dojmÛ z bdûlého stavu, zatímco pravé Já, svûdek v‰eho, záﬁí ve Své vûãné nádheﬁe, s
myslí jako Svou jedinou navr‰enou omezeností, a toto Já není zasaÏeno ani tou nejmen‰í
ãinností, kterou mysl vykonává. Tím, Ïe toto Já není k niãemu pﬁipoutáno, není dotãeno
jakoukoliv ãinností, jeÏ by jeho navr‰eniny mohly pﬁedvádût.
Vûdomí je jedin˘ inteligentní princip a v‰e, co dûlá mysl, tak ãiní díky vypÛjãenému svûtlu Vûdomí.
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100. Toto jemné tûlo je nástrojem pro v‰echny ãinnosti Já, jeÏ je Poznáním Absolutna,
podobnû jako jsou teslice a jiné pomÛcky nástroji tesaﬁe. Proto je toto Já dokonale odpoutáno.
101. Slepota, slabost a ostrost jsou stavy oãí a zraku, mluvíme-li o jeho zpÛsobilosti ãi
vadách; stejnû tak to je s hluchotou, nûmotou apod. u‰í a jin˘ch smyslov˘ch orgánÛ - ale
nikdy se nejedná o zpÛsobilost ãi vadu Já, Znalce.
102. Nádech a v˘dech, zívání, k˘chání, vymû‰ování, opou‰tûní tohoto tûla apod., je znalci
naz˘váno jako funkce prány a zb˘vajících ãástí, zatímco hlad a ÏízeÀ jsou ãistû jen rysy
prány.
103. Vnitﬁní orgán (mysl) má své sídlo v tûle ve smyslov˘ch orgánech, jako je sluch apod., S
tûmito orgány se ztotoÏÀuje; je vybaven odrazem Já.
104. Poznej, Ïe to je egoismus, kter˘ tím, Ïe se ztotoÏÀuje‰ s tûlem, zapﬁíãiní, Ïe se stává‰
ãinitelem nebo zakusitelem, a ve spojení s gunami , jako je tﬁeba sattva , pﬁijímá tﬁi rozdílné stavy.
105. KdyÏ jsou vnímané objekty uspokojivé, pﬁivodí pocit ‰tûstí, a kdyÏ je tomu naopak, pﬁivodí pocit ne‰tûstí. TakÏe ‰tûstí a ne‰tûstí jsou rysy egoismu a ne vûãnû blaÏeného Já.
106. Smyslové objekty jsou potû‰itelné pouze díky tomu, Ïe jsou závislé na Já, jeÏ se projevuje prostﬁednictvím nich. Objekty tedy neexistují nezávisle na Já, protoÏe Já je ve své podstatû tím nejdrahocennûj‰ím uspokojením ze v‰ech. Proto Já je vûãnû blaÏené a nikdy netrpí
ne‰tûstím.
107. V hlubokém spánku zakou‰íme blaÏenost Já, jeÏ je nezávislé na smyslov˘ch objektech,
coÏ je jasnû dosvûdãeno písmy, pﬁím˘m zakou‰ením, tradicí a posouzením.
108. Avidja (nevûdomost) neboli mája, mající téÏ oznaãení 'Nerozli‰ená', je silou stvoﬁitele. Je
bez poãátku, je sestavena ze tﬁech gun a je nadﬁazena úãinkÛm (jako jejich pﬁíãina). Její
existenci si lze odvodit pouze z následkÛ, které vytváﬁí, a to mÛÏe soudit ten, kdo má jasn˘
intelekt. Je to tato mája, která uvádí v Ïivot cel˘ tento vesmír.
Nerozli‰ená - Dokonale vyrovnan˘ stav tﬁech gun, kde neexistuje Ïádn˘ projeven˘ vesmír. KdyÏ je toto vyrovnání naru‰eno, zaãne v˘voj.

