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Śiv� sūtr
ni 

s�h� p�d�m viv

Šiva sútry
s kaskádovým komentářem

ze školy Pratj

Pro ty, co míří
Šivou vyřčené

 

����������	
������ 

 

Śiv� sūtr
ni  

s�h� p�d�m vivṛtti 

 

iva sútry 
s kaskádovým komentářem 

 

Pavel Celba 
ze školy Pratjabhidžňá 

 

Pro ty, co míří k osvícení,  
ivou vyřčené! 



 

 

� 

  



 

Šiva sútry 

 
 

Z úst Šivových vyslovené 
z čiré blaženosti z poznání 

k dosažení příjemného 
v nevyprchajícím osvobození! 

 

 

s kaskádovým komentářem 

 
 

Jako voda spadá po skaliskách 
po rozprostřených plošinách, 
tak se komentář line vzhůru 

k dosažení jeho věčnosti! 

  



 

 

� 
  



 

�������� 
 

Ek� sūtr
ni 

 

Samotné znění súter 

 
 

I zazněl hlas slabiky Óm 
do prostoru hor se rozléhající 

a v něm bylo vše řečeno 
zvukem směřujícím do nekonečnost
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První sútra 

1) � ������� 
c�it�ny�m
tm
 
Osvícený átman 

2) ������ 
jñ
n�m b�ndh�ḥ 
se vědomě omezil do poznatelné podoby, 

3) ������  � �!��"#"� $ 
yoniv�r��ḥ k�l
ś�rīr�m 
aby v přesném rozdělení vstoupil 

4) �����%&��'���� 
jñ
n
dhiṣṭh
n�m m
tṛk
 
jako základ do všech stořených těl, kteráž 
tvoří Božská matka. 

5) ()��* �"�� 
udy�mo bh�ir�v�ḥ 

Jedině jeho poznáním je možné vystoupit nad 
tyto strašlivé podoby Šivovy! 

6) ��+�,���� -��.�/	�"� 
ś�ktic�kr�s�ndh
ne viśv�s�ṁh
r�ḥ 
Sjednocení všech sil stvoření vede 
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7) 0�123� 45 46* -� -� 4��  *���7�� 
j
�r�tsv�pn�suṣupt�bhede tury
bho��s�mbh�v�ḥ 
k opuštění bdělého, snového a hlubokého stavu 
spánku, abys spočinul v blaženém stavu mimo 
tyto projevy. 

8) ���/0�1� $ 
jñ
n�ṁ j
�r�t 
V bdělosti je poznání, 

9) 83����9�� 
sv�pno vik�lp
ḥ 
ve snu přemítání možností, 

10) :���-�������;5 46� $ 
�viveko m
y
s�uṣupt�m 
nepřítomnost prožívání je závojem hlubokého 
spánku. 

11) ���*�+��#"-�� 
triy�bhokt
 vīreś�ḥ 
Ten, kdo vychutnává tyto tři stavy, je vskutku 
pánem všech hrdinů. 

12) ��<�����*������ 
vism�yo yo��bhūmik
ḥ 
Stvořené světy připoutávají svojí zázračností, 
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13) =>���+?���4��"# 
icch
 ś�ktir um
 kum
rī 
síla tvé vůle musí být proto panensky čistá. 

14) @A�/�"#"� $ 
dṛśy�ṁ ś�rīr�m 
Projevená duchovní těla 

15) B��-����/CD�EA�8�
�� �� $ 
hṛd�ye citt�s�ṁ�h�ṭṭ
d dṛśy�sv
p�d�rś�n�m 
jsou částmi vědomí v srdci, kterýchž 
sjednocením prozřeš jejich snovost. 

16) �4F�G�����H�
� 4��+� 
śuddh�t�ttv�s�ndh
n
d v
 �p�śuś�ktiḥ 
Prostoupením k čistému bytí od tebe všechny 
projevené síly odstoupí. 

17) ���� I����� $ 
vit�rk� 
tm�jñ
n�m 
Rozeznávání přirozeností je poznáním 
átmana. 

18) !����J�����%� 4K� $ 
lok
n�nd�ḥ s�m
dhisukh�m 
Blaženost světů je kořenem příjemnosti. 
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19) ��+���� -�"#"�L��� 
ś�ktis�ndh
ne ś�rīrotp�ttiḥ 
Překročením projevených sil stvořená těla 
teprve vystoupí do svého skutečného bytí. 

20) *������*��
MN��.�/CD�� 
bhūt�s�ndh
n� bhūt�pṛth�ktv� viśv�s�ṁ�h�ṭṭ
ḥ 
Sjednocením všech živlů přestane být příroda 
roztroušená. 

21) �4F��O0����P,-�Q���F� 
śuddh�vidjod�y
cc�kreś�tv� siddhiḥ 
A v tomto čistém rozpoznání nejvyšší 
neomezené naplnění 

22) �	�R��� 4�����S��#��  � 4*�� 
m�h
hr�d
nus�ndh
n
nm�tr�vīry
nubh�v�ḥ 
jako křišťálové jezero nejsoucnosti přikračuje 
skrze rozezvučení manter právě nyní do 
jsoucnosti. 

  



~ 10 ~ 

Druhá sútra 

23) ���'T� 
citt�m m�ntr�ḥ 
Omezené vědomí je zvukem mantry. 

24) U�V���%�� 
pr�y�tn�ḥ s
dh�k�ḥ 
Horlivým, spontánním úsilím 

25) ��)��"#"����T"	W� $ 
vidy
ś�rīr�s�tt
 m�ntr�r�h�sy�m 
prozřeš tuto pravdu o stvořeném těle, jež je 
tajemstvím manter. 

26) �*X���������Y����Z��)�83� 
��rbhe citt�vik
so'viśiṣṭ�vidy
sv�pn�ḥ 
Uvnitř v srdci omezené bytostí sní bezrozdílné 
vědomí svůj sen. 

27) ��)��� 4[�� -8�*����-K -�"#�����\� 
vidy
s�mutth
ne sv
bh
vike khec�rī śiv
v�sth
 
Uvědomění se probouzí přirozeně jako pták 
vzlétající do své pravé podstaty Šivovi. 
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28) � 4??
��� 
�ururup
y�ḥ 
Mistryní všech tvarů 

29) ������,���%� 
m
tṛk
 c�kr�s�mbodh�ḥ 
je všechápající Božská matka, 

30) �"#"/	��� 
ś�rīr�ṁ h�viḥ 
jež obětuje stvořená těla 

31) ����]� $ 
jñ
n�m �nn�m 
za potravu poznání, 

32) ��)��/	�"-�^[83�� �� $ 
vidy
s�ṁh
re t�dutth� sv�pn� d�rś�n�m 
aby svrchované vědomí vystoupilo z iluze snu 
tím, že prohlédne. 
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Třetí sutra 

33) I������ $ 

tm
 citt�m 
Átman dlí v základu omezeného vědomí, 

34) ����  8�*�_��`�	��\�-a�b��� 
vis�r��sv
bh
vy
d �b�hiḥ sthitest�t sthitiḥ 
jež stále samojsoucím nedochází osvobození 
skrze vnější svět, ale neustálým jemným 
(nevnějším) vycházením sama ze sebe zpět do 
sebe. 

35) �!��#��/�G�������-������ 
k�l
dīn
ṁ t�ttv
n
m �viveko m
y
 
Tokem stvořených jednotlivostí je nerozlišující 
závoj. 

36) �"#"-� /	�"��!���� $ 
ś�rīre s�ṁh
r�ḥ k�l
n
m 
Všechna stvořená těla jsou těmito 
jednotlivostmi, 
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37) ��c#�/	�"*��0�0�*�����d*��
MN��� 
n
ḍīs�ṁh
r� bhūt�j�y� j�y� bhūt�k�iv�ly� 

bhūt�pṛth�ktv
ni 
kterýchž splynutím toků duše zvítězí, spočine 
ve stavu nepřetržité jednoty a postupně opustí 
stvořený svět. 

38) ��	��"e��f�F� 
moh
v�r�ṇ
t siddhiḥ 
Prokročením skrytých klamů 

39) ��	0����g�*���f	0)�0�� 
moh�j�y
d �n�nt
bho�
t s�h�j�dy
j�y�ḥ 
překoná všechny iluze a uzře, že prapůvodní 
nezměrná blaženost je vždy vítězná. 

40) 0�1�hH�#��"� 
j
�r�t dvitīy� k�r�ḥ 
Pro snový dvojný svět koná jako 

41) ��  ���� 
n�rt�k� 
tm
 
herec hrající čistě pro átmana, 
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42) "i��Yg"��� 
r�ṇ�o'nt�r
tm
 
mající uvnitř sebe celý svět za své jeviště, 

43) U -j��e#�k���� 
prekṣ�k
ṇi indriy
ni 
jako divák, jenž nezaujatě všemi smysly shlíží 
sám své představení. 

44) %#���fG���F� 
dhīv�ś
t s�ttv�siddhiḥ 
Realizuje se jako nesmírně zářící aureola, 
která překračuje veškerou pravdu, 

45) ��F8�T*��� 
siddh� sv�t�ntr�bh
v�ḥ 
a prozře, že všemi projevy světa, ať jakkoliv 
zázračnými, je on sám, 

46) :M����M�lm� 
�th
 t�tr� t�th
 �nytr� 
že je svým způsobem bezrozdílně vně i uvnitř 
a svým způsobem i jinde,mimo to. 

47) `#0��%��� $ 
bīj
v�dh
n�m 
Upřením pozornosti na svůj základ 
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48) I��\�� 4K/R�-���n�� 

s�n�sth�ḥ sukh�ṁ hr�de nim�jj�ti 
spočine v pozici, z níž se hluboce ponoří do 
posvátného jezera své existence, 

49) 8��������  e��
����� 
sv�m
tr
nirm
ṇ�m 
p
d�y�ti 
svou rozměrnost roznoří v bezrozměrném 
všesoucitném světle vody 

50) ��)������-0S������ 
vidy
 �vin
śe j�nm�vin
ś�ḥ 
a uzře, že v nepomíjivém se rodí pomíjivé, 

51) ����  ��5 4�	-.��  )��
� 4���"� 
k�v�r�
diṣu m�heśv�ry
dy
ḥ p�śum
t�r�ḥ 
že v hlubokém prvotním světle vody dlí 
koloběhu světů věčný život přinášející milující 
matka všech duší, 

52) ��5 4�� 4Mo� �!���� -p� $ 
triṣu c�turth�ṁ t�il�v�d 
secy�m 
jež do třech stavů vlévá čtvrtý jako 
požehnávající posvátný olej pomazání, 
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53) �q�8���-�U���-� $ 
m��n�ḥ sv�citten� pr�viśet 
jímž se pohroužení ve svém vlastním 
omezeném vědomí duše rozpustí 

54) U�e�����"-���� �� $ 
pr
ṇ� s�m
c
re s�m�d�rś�n�m 
a životní síla ve správné proudění sama sebe 
uspořádá. 

55) �r-Y�"U��� 
m�dhye'v�r�pr�s�v�ḥ 
Nejhlouběji, v miriádách zlatobíle zářících 
paprsků, dlí prastvořitel světů, 

56) ����8Us����� -�ZW
 4�?[��� $ 
m
tr
sv�pr�ty�y�s�ndh
ne s�ṣṭ�sy� 

pun�rutth
n�m 
jenž měrou své víry, kterou dřímá, dokáže 
navždy ztracené znovu zrodit. 

57) ���� 4d�0��� - 
śiv�tulyo j
y�te 
V tomto je vskutku vítězný stejně jako Šiva. 
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58) �"#"���t  �� $ 
ś�rīr�vṛttir vr�t�m 
Obrací se k žijícím bytostem 

59) �M�0
� 
k�th
 j�p�ḥ 
jako mudrc nemající důvodu ke konání 
posvátných cvičení, 

60) ���������� $ 
d
n�m 
tm�jñ
n�m 
obdařený darující poznání átmana 

61) ��Y��
\���	-� 4u 
yo'vip�stho jñ
hetuśc� 
jako pastýř věrně přivádějící svoje stádo 
k touze po poznání. 

62) 8��+U���YW��.� $ 
sv�ś�ktipr�c�yo'sy� viśv�m 
Vlastní stvoření, nahromaděné, jak uvnitř tak 
vně, a ve všem rozprostřené, 

63) �\��!�; 
sthitil�y�u 
jemně stojí na rozpuštěném nejsoucím bytí. 
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64) �v���wx��"����/� -�*���� $ 
t�t pr�vṛtt�u �pi �nir
s�ḥ s�ṁvetṛbh
v
t 
Tito prahybatelé (vnitřní a vnější) taktéž 
nejsou bez opory, ale jsou vzájemným 
prolnutím bytí. 

65) � 4K^�K��`  �	�  ��� $ 
sukh�duḥkh�yor b�hirm�n�n�m 
Pouta příjemného a nepříjemného jsou mimo 
mysl toho, 

66) ��H� 4+a4�- �!# 
t�dvim ukt�stu kev�lī 
kdo rozlišujíc úrovně vykoupení spočívá ve 
stavu nepřetržité jednoty 

67) ��	U���/	�a4���  �� 
moh�pr�tis�ṁh�t�stu k�rm
tm
 
a naopak ve stavu zmatení zažívá 
osvobozující spojení karmických vazeb. 

68) *-���"y�"-���  g"�� Q� $ 
moh�pr�tis�ṁh�t�stu k�rm
tm
 
Před ním se rozevře výtečný vnitřní pramen 
skutečných spojitostí, 
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69) �"e��+�8��Y� 4*��� $ 
k�r�ṇ�ś�ktiḥ sv�to'nubh�v
t 
jehož síla čistého činění ho přívádí na pokraj 
realizace. 

70) ��
��)� 4U�e� $ 
trip�d
dy�nupr
ṇ�m 
Trojí je vždy jsoucí věčný dech života: 

71) ����\���h�"#"�"e`�z -5 4 
citt�sthitiv�t ś�rīr�k�r�ṇ�b
hyeṣu 
Omezené vědomí jemně stojí jako příčina 
všeho stvořeného jakoby vně, 

72) :�*!�5�h`�	�  ����/��zW 
�bhil
ṣ
t b�hir��tiḥ s�ṁv
hy�sy� 
Jeho přání ho ženou kupředu, aby se zrodilo. 

73) ���{|U��� -a}��n#��/j�� 
t�d
rūḍh�pr�mites t�tkṣ�y
jjīv�s�ṁkṣ�y�ḥ 
V tu chvíli, kdy si to skutečně uvědomí, se jeho 
duše rozpustí. 
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74) *���~ 4�#������ 4+�*���
�����
"� 
bhūt�k�ñcukī t�d
 vimukto bhūy�ḥ p�tis�m�ḥ 

p�r�ḥ 
Je osvobozen od závoje stvoření a stává se 
samojsoucím a všepřesahujícím. 

75) � ����  ��U�e���� 
n�is�r�ik�ḥ pr
ṇ�s�mb�ndh�ḥ 
Jako se rozevírá lotosová květina tak se jeho 
životní síla soudržně rozlévá do všech stran 

76) ������Yg� r�/��������_�
�_�;5 4� -5 4 
n
sik
'nt�rm�dhy�s�ṁy�m
t, kim�tr�, 

s�vy
p�s�vy�s�uṣumneṣu 
a volně dýchá věčnou blažeností, ničím 
neomezena, ať napravo, nalevo či uprostřed 
se rozechvívá 

77) *���W�v���#!�� $ 
bhūy�ḥ sy
tpr�timīl�n�m 
mohoucí se kdykoliv stáhnout do sebe a 
navěky uzavřít před světem. 

 

Toto je věčný Šiva ve všech světech přítomný,  
pán těchto súter přinášející osvícení 

v mžiku jedné sekundy.

  



 


������ 

 

P�d�m vivṛti 

 

Kaskádový komentář 
 
 
 

Jako vodopád od svého zdroje 
padá dolů po skaliskách, 

tak slova plynou 
v odlescích jeho záře.
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   ?������ 

     Rudr
n
m p�d� 

Kaskáda Rudrů 

 

1) � ������� 
c�it�ny�m
tm
 
Osvícený átman 

2) ������ 

jñ
n�m b�ndh�ḥ 
se vědomě omezil do poznatelné podoby, 

3) ������  � �!��"#"� $ 
yoniv�r��ḥ k�l
ś�rīr�m 
aby v přesném rozdělení vstoupil 

4) �����%&��'���� 
jñ
n
dhiṣṭh
n�m m
tṛk
 
jako základ do všech stořených těl, kteráž tvoří 
Božská matka. 

5) ()��* �"�� 
udy�mo bh�ir�v�ḥ 
Jedině jeho poznáním je možné vystoupit nad tyto 
strašlivé podoby Šivovy! 
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1) � ������� 
c�it�ny�m
tm
 
Osvícený átman 

 
ÓM. Modlím se k átmanu z celého srdce, který je nadevše osvícený,  

díky kterému plyne čas, jenž se do prostoru rozvírá. A v tomto naplnění prostoru  
je blaženým a bezstarostným. Jen díky němu řeky tečou od pramene a nakonec 
se vlévají do moře. Jen díky němu vítr vane, aby rozechvíval všechna živá 
stvoření. Jen díky němu vzduch stojí mezi zemí a nebesy. Jen díky němu oheň 

zahřívá lidská srdce, aby nezamrzla a neutkvěla ztracená v temnotách. 
On prochází temnotou i světlem vnitřně nedotčen, nezachvívající se,  

pevně stojící sám na sobě je pánem svých cest a veškeré cesty živých stvoření 
jsou jeho dílem. Jako duha má sedm barev, tak je i on všebarevným,  

pestrým jako sama příroda. Modlím se k átmanu jako k rozmanitému 
v nekonečných proměnách, jako k nepostihnutelnému životu v jeho úplnosti. 

Kdo a co by o něm mohl říci, aby to nebyla pravda, když je on obsažen  
ve všech slovech a všechna slova jsou jeho zvukem. Kdo a jak by ho mohl 

zahlédnout, když je on obsažen ve všech obrazech a všechny obrazy jsou jeho 
podobou. Kdo a jak by se ho mohl dotknout, aby se ho nedotýkal,  
když je on všemi tvary, jichž se lze dotknout. Kdo a jak by ho mohl jen tušit,  
když on sám je samotným tušením. Kdo a jak by mohl mít zkušenost átmana, 

když on sám na zkušenosti neulpívá! 
Tak jakoby vytažený posvátným provazem vzhůru k nebesům spočívá átman 

všemi neviděn, ačkoliv stále spatřován, všemi neslyšen, ačkoliv stále znějícím, 
všemi nezakoušený, ačkoliv všichni zakouší jeho díl a ve všech se plně obráží. 

Všechna stvoření pohlíží na átmana jako na kapku vody z různých stran a vidí 
v něm to stejné, tu kapku vody, ale átman na všechny pohlíží jako kapka vody  
na své okolí a v každém vidí to jedinečné, čím skutečně každý díl stvoření žije. 

Átman se modlí ke svému stvoření z celého srdce. 
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2) ������ 

jñ
n�m b�ndh�ḥ 
se vědomě omezil do poznatelné podoby, 

 
Ze své milosti se átman omezil. V milosti je láska, která se rozlévá do celého 

stvoření, láska stát se tím nejmenším, co veškerenstvu pomáhá, aby prohlédlo. 
Toto nejmenší obsažené ve všem nesčetněkrát je jeho poznatelná podoba,  
která se vydává pro stvoření. 

Vpravdě celé stvoření se skládá pouze z átmana a nemá konce a nemá ani 

začátku. Jako želva, která nese celý svět na svém krunýři, je átman nesen sám 
sebou ještě menším a stále menším, až nejmenším átmanem. A vpravdě  
je tu ještě menší než nejmenší átman, který nese toho nejmenšího átmana,  
a ten nejmenší átman neustále objevuje sám sebe jako neseného. Tak átman 

stojí sám na sobě vždy sám sebou podepřený. 
Átman skutečně pohlíží na sebe jako na malého s největší milostí a tento 

pohled milosti je láskou. Jako zamilovaní milenci na sebe pohlížejí s vroucí 
laskavostí a tím se podpírají, i átman na sebe pohlíží s neskonalou laskavostí  

a tím se podpírá. 
Tato poznatelná podoba je skutečně velkým darem, na který se člověk může 

dívat a který tímto pohledem poznává. Poznání je jako když vítr vane lesem  
a nenadále potkává listy na stromech. To proto se listy na stromech chvějí,  

jak je vítr poznává. Je to síla poznání, která rozechvívá svět. 
Celý vesmír podpírá každou částečku stvoření. Átmana je tolik,  

že ho nespočítáš a kam by se vešel! Na co átman nepohlíží, to není jinde než 
v átmanu. Na co átman pohlíží, to je všude i v átmanu. Átman tak rozlišuje,  

co je vně a co je uvnitř. Uvnitř je nespočet malých átmanů, na které pohlíží 
s láskou, a oni se tak chvějí, a protože je i on těmito malými átmany,  
chvěje se i on. Je to právě toto chvění, které přivádí celý svět k átmanu.  
Átman je jako dva milenci, kteří se sebe chtějí dotýkat, aby se poznali,  

a tím se chvějí a to chvění je štěstím a blažeností átmana. Tak přívádí átman  
jako pastýř celé stvoření nazpět k sobě. 

Je tu však ještě jiná blaženost átmana, která se rozprostírá do mnohých 
forem a kterou je átman samotný. Ta dohlíží jako nejvyšší dohlížitel na všechny 

ty předchozí blaženosti, aby se mohly radovat. 
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I pohlédl átman na stvoření a seznal, že byť i nejmenší bytost se raduje  
se svými druhy podle míry Božího světla, jež prohlíží. Oddělil tak noc ode dne, 

aby zakrývala to Boží světlo, jež je přezařuje, před kterým se nevědomí duchové 
ukrývají, zvěř zalézá do svých nor a lidská duše uzavírá. Vskutku se bytosti 
nechápou prozření bez Božího dechu, který je tímto skutečným světlem 
stvoření. 

Celý vesmír je jediným Božím dechem. Jako jsou vlny na oceánu, tak se i on 
kolébá a teče. A jako lodě plovou po námořních stezkách a do nebezpečných 
vod se nepouštějí, tak i bytosti podle míry svého prohlédnutí putují napříč světy. 
Átman je jako bouře trvající mnoho dní, bičující mořskou hladinu, až se mohutné 

vlny vzdouvají. Tyto skutečně Božím světlem prozářené bytosti mohutných vln 
zakrývá temnota svým závojem, aby jejich hrůzná velikost světla, kterým žhnou, 
neporanila ty malé tvory, kteří takových výšin ještě nedohlíží. 

Vidím temnotu, která ochraňuje svět, říkají moudří. Zepředu, zezadu, zdola, 

shora, ze všech stran ho uzavírá! On je tím jsoucím, který bystře pohlíží na to,  
co zná. V dálce je mlha a v ní se vyjevují nové tvary v nejasných konturách.  
Kam až pohlédneš, kam se odvážíš! 

Noční obloha promlouvá svými hvězdami o netušených možnostech.  

Ke které hvězdě se vydáš, abys našel átmana? Átman je všemi hvězdami zářící. 
Ten, jenž se omezil, aby v přesném rozdělení vstoupil do nitra hvězd. Tak svým 
vzezřením ozařuje a zahřívá celý svět. Kolem něj se všechno točí. Čím větším 
sluncem, tím větší nevědomostí. Čím větším světlem átmana, tím větší temnotou 

se halí pro toho, kdo se ho snaží zahlédnout. Procházím temnotou, abych našel 
nové světlo k životu a spočinul u toho, který září z věčnosti.  
Jeho pohled je mi milý a mírný jako záře hvězd. 

Tam, kde jiní vidí temnotu, spatřuji jemné světlo vnitřního prozření a tam,  

kde jiní vidí světlo, spatřuji tvrdou nevědomost. Právě jako nebeská tělesa mají 
rychlost, aby se ze své nevědomosti nezhroutila do sebe, tak i átman urychluje 
lidské osudy. Z jeho milosti se ale točí kolem temnoty dokola, aby jednou 
z vidění sami prohlédli. 

Átman se jim proto jeví v podobě milující bohyně, matky, která se stará  
a opatruje celé stvoření od těch nejmenších bytostí až po ty největší. 
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jako základ do všech stořených těl, kteráž tvoří 
Božská matka. 

 
Tento základ je vskutku božskou silou, jež proudí a dýchá ve veškerém 

stvoření. Ona je sama ze sebe poznávající. Podle míry svého sladění  
se probouzí, aby žila a tvořila nové tóny života. Těmito tóny jsou jednotlivé 

jsoucí bytosti, kterými prochází v podobě tančící věčně živé síly tak jako kámen, 
který si není vědom svého těla, ale je si vědom své tíhy, tak jako rostlina, která  
si není vědoma své mysli, ale je si vědoma svého těla, tak jako zvíře, které si 
není vědomo své možnosti rozpoznávat, ale je si vědomo své mysli, tak jako 

člověk, který si není vědom své blaženosti, ale je si vědom své možnosti 
rozpoznávat, tak jako nejvyšší ničím neomezená síla, která si je vědoma átmana. 

Vskutku je její každá póza uchvacující jako stonožka přelézající z listu na list, 
která se zadívá na svůj nový domov a s chutí si z něj ukousne, zapomíná na svůj 

starý list. Prozřetelným je ten, kterému se nevytrácí jeho staré podoby z paměti. 
Ten jako mistrný tanečník prohýbajíc se dozadu, až utvoří most, zná pohyb 
každého článku své páteře, a přestože se naklání do minulosti, není jí uchvácen, 
ale jeho pravou pózou je prolnutí v budoucnost. Vnímá tak ji, celou stonožku  

se všemi jejími články, ač jsoucí na jednom listu, který tvoří Božská matka. 
Božská matka je tím základem liány, která se pne vzhůru a na které vyrůstají 

listy. Poznání je její hnací silou, která ji žene vzhůru jako pár ohnivých koní.  
Ona chce stále sama sebe poznat ještě více, až nakonec pronikne k átmanu  

a zamiluje se do jeho nekonečného ticha. Božím je rychlý jezdec na ohnivém oři, 
který slyší ticho stvoření při všem dusotu jeho kopyt. Ona je tím tichem,  
do kterého se zamilovala, až s ním splynula, a jako taková již netančí hru 
stvoření. Ze své neskonalé nevinnosti zní samoznějící překrásnou písní tichosti, 

kterou ani samotní bohové neslyší.  
Pro toho, kdo se nepřipraven pokouší její píseň byť i jen na sekundu 

zaslechnout, se píseň změní v tóny, tóny v obrazy a obrazy ve strašlivé božstvo 
nouze přítomnosti, kterým je on, strašlivý Bháirava.  

Až tak je nevinná, až tak je nevinná! 
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Ze sedmi řvoucích Rudrů je on nejstrašlivější, Ugra. Potácí se sem a tam 

úplně bez cíle, neschopen zahlédnout Boží světlo, všechno kolem sebe ničí  
a seká s neutuchající zuřivostí. Chová se vstkutku jako pes zahnaný do kouta, 

z kterého není úniku, jako živelná pohroma prochází světem a zanechává  
za sebou spoušť. Ale jako se bouře přežene, odejde i on vrhajíc se znovu  
do jiného směru dění. Točí se tak v kruhu neustále dokola. 

Pak jednou zahlédne v dáli Boží světlo átmana a s přesvědčením,  

že se na tom místě ukrývá obrovský poklad, rozběhne se za ním jako 
znovuzrozený Bhava. O tom se říká: „Zrodil se znovu pro světlo a žádným jiným 
způsobem se nepřerodí.“ Dostává směr, za kterým jde. Cestou však potkává 
různé překážky, a protože je ještě neznalý, nedokáže je překonat, upadá a topí  

se v bažinách citů, bloudí v lesích nerozhodnosti a takto rozkolísaný vnějšími 
okolnostmi počíná chápat, že některé cesty jsou slepé. Mocný je ten, kterýž 
chodí po přímých stezkách, ostatní kráčí kolem. Je tu však ještě jiná stezka, 
klikatá a obrostlá křovinami, po které je lehké jít, ale po které kráčí nemnozí,  

je nesnadné ji spatřit. 
Nakonec po mnohých útrapách v sobě nachází sílu, aby za svou cestu 

bojoval. Stává se bojovníkem a Bhíma je třetí Rudra, jenž ho vede k cíli dál. 
Potkává pak jiné bytosti, strážce a nepřátele, se kterými je nucem bojovat, aby 

mohl na své cestě pokračovat. Pro anděly plní úkoly a poslání, za jejichž 
vyplnění může projít jejich územím. Vskutku nesnadný je úkol bojovníka  
a mnohokrát je poražen. Potom odpočívá, aby mohl znovu vstát a jít, až nakonec 
pozná, že pouze on sám je svým nepřítelem. V tu chvíli zabodne do země svůj 

meč a ten vrhne stín ve tvaru kříže na znamení, že dosáhl jednoty. 
Pro toho, který ještě ani nezačal bojovat, je vskutku nesmyslné se vzdávat,  

je nemoudré mít na mysli, že boj není třeba ani začínat, že je možné se mu 
vyhnout. Kdo má takovéto úmysly, toho se anděl smrti na sklonku jeho života 

zeptá: „Co jsi vybojoval?“ A jeho odpovědí bude mlčení. Proto se zrodí znovu 
v tomto světě, aby se napříště mohl pokusit odpovědět. 

Jednota je skutečným svítáním pro bytost žijící ve dvojnosti. Uctívám jednotu 
jako tu, která dává odpočinout, jako nesmírný Boží dar zcelující přítomnosti. Je to 

celá píseň, která se obrací k átmanu, nikoliv její tóny. Je to celý obraz,  
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který se obrací k átmanu, nikoliv jeho části. Je to celá bytost, která se obrací 
k átmanu, nikoliv její údy, nikoliv její mysl, nikoliv její city. Nic, co je částí, není 

celek. Toto je pravda jednoty, toto je pravda jednoty. 
Šarva je svítáním v bytosti, která se probouzí do nového dne.  

On je již skutečně tak milostivý, že není třeba bojovat, že boj se bojuje sám  
a je také vždy již vyhraný. Ale toto svítání je stále ještě skoro tmou. To je třeba 

mít na paměti. On je jako šíp, který přelétá nad nepřítelem. Takto zakouší 
volnost nebes. Ale i šíp může ještě narazit či upadnout do hluboké propasti.  

Po čase pak prozře, že vznostnost je pravou milostí, že ve vznosnosti  
je volnost letu. Stane se tak vládcem vzdušného prostoru, ztotožní se s Íšanou. 

On je skutečným odleskem Božího světla. Jako světlo se volně prohání 
prostorem, tak se i on volně prohání prostorem. O to je svobodnějším oproti 
těm, kteří zůstavají na zemi, o to je svobodnějším. Ze své svobody pak prozře,  
že některá místa jsou neproniknutelně chráněna, že přes všechnu svojí volnost 

na ně nedokáže vstoupit. 
V tu chvíli se oddá skutečné víře, která prostupuje veškeré překážky.  

Spatří v sobě neutuchající pramen milosti. Z něho se bude vylévat za všechny. 
Jako Pašupati, pán svého stáda, povede jiné ke spáse pouze svojí přitomností.  

To je jeho milost, to je jeho Boží dar. O tom se říká: „Nebeský nektar stéká k zemi 
po oblacích. Pij, kdo můžeš!“ Tak pozná všechna místa. Stane se z něj tanečník, 
který má celý svět za své jeviště. 

Jeho tanec naroste do obrovských rozměrů Mahádévy, boha neskonalé 

rozsáhlosti, bude se tak pohybovat všude a nikde zároveň jako náhlý záblesk 
blesku, jenž tu je a již vskutku není. Stane se pravdou, samotnou pravdou.  
Jeho budou světy a on bude těmito světy. On zří Šivu na nebeské cestě 
ztrácející se do čirého jasu, o které již takto nelze cokoliv říci.  

Řeč se změní a s ní celý svět! 
Toto je vznešená nauka o sedmi Rudrech přivádějící živoucí duše 

k blaženosti proměny. Uctívám Šivu a vzdávám mu hlubokou poklonu.  
Jeho záře je přívětivá jako paprsky vycházejícího slunce. Jeho šatem jsou 

Himálaje protkané vnitří září proroků. Nad nimi bdí čistojasné hvězdy.  
Jeho hlasem jsou sútry znějící do prostoru velehor. Jeho světlem jsou ti,  
kteří o něm promlouvají. On je s těmi, kteří o něm promlouvají. 

 

Óm Šambhú, Óm Šivó. 
       Óm šántíš, šántíš, šántíhí.

 



 

 

� 
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k opuštění bdělého, snového a hlubokého stavu 
spánku, abys spočinul v blaženém stavu mimo tyto 
projevy. 
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nepřítomnost prožívání je závojem hlubokého spánku. 
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Ten, kdo vychutnává tyto tři stavy, je vskutku pánem 
všech hrdinů. 
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Óm. Skrze její sílu se rozvíjí svět, skrze ni se zavíjí. Ona je přadlena pavučiny, 

jež rozpřádá do všech světových stran. Její jednotlivé nitě zní, ona je těmi nitěmi. 
A podle zvuku, kterým hraje, se v jejích sítích točí a zamotávají bytosti.  
Za těmi zvuky duše jdou, za těmi se plahočí, aby slyšely její nebeský hlas  
a došly k naplnění svých přání. 

Ona jim hraje, že se točí ve spirálách, aby zahlédly plnost nebeských 
rozměrů. V té plnosti se odráží hvězdy, hvězdy jsou jejím šatem. Pohlédni  
na noční oblohu a zahlédneš, jak se pro tebe dnes oblékla. Jak se ona obléká, 
takovou náladu má svět. Její nálady se vzhlíží v božských rozkoších.  

Ona tak přináší řád božího pořádku na zem. Je přadlenou božských vnuknutí. 
Jako se vzor rozpřádá do prostoru, tak ona do všech stran vnáší naději,  

že bude spatřena ve zcela nové podobě bohyně přicházející na svět z vyšších 
světů. Na severu se jeví jako vznešená bohyně Parvatí dlící na vrcholcích 

zasněžených hor; na východě má podobu milující matky všech bytostí bohyně 
Umy; na jihu nezaujatě a svobodně laškuje jako bohyně Lílá; na západě plynou 
z jejích úst slova poznání bohyně Sarasvatí; na dolní straně je nepředstavitelně 
odměřenou a přísnou bohyní Kálí; na horní straně se skví jako zářná bohyně, 

nebeská Déví; uprostřed se nachází jako vlídná Lakšmí, ona je milá na tomto 
světě, vskutku ona je milá pro tento svět. 

Takto se ona rozprostírá, všemocná Šakti, do všech světových stran.  
Za její podobou se honí řvoucí rudrové. Láká je píseň, kterou zpívá.  

Sedm je Rudrů a každý skutečně poznává šakti v její poodhalenější podobě,  
ale ani jeden z nich nepřestane řvát, dokud ji nespatří ve skutečnosti úplného 
naplnění, bez šatů, ve své přirozenosti nahou. Teprve pak uzře ji, skutečnou, 
jsoucí všemi stvořenými světy, nanejvýše oplývající silou, rozpoloženou  

do prostoru, že se s Rudrou prolíná, a takto prostoupení se milují v božském 
objetí. Skrze utvořené obrazy lásky samoznějící písní touhy pak uzřou věčnost. 
Ani sama Šakti, ani sám Rudra neuzře jiným způsobem tuto plnost božího 
naplnění. Oba se probouzí na tomto světě a do všech jiných světů,  

aby se tam setkali v naprosto jiných podobách. Tyto podoby jsou již vskutku  
oni takoví, jací, v ten čas a na tom místě, umí být. 
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Moudrý pak dí: „Obcházím kolo Šakti na mandale vyskládané z písku, abych 

tak seznal tu, která sídlí uprostřed. Ona je mi ze všech nejmilejší,  
ona je mi ze všech nejmilejší. Tento svatý, prostřední je jejím nejobsáhlejším 
prostorem. Skrze něj proniknu k átmanu.“ Vskutku již nejvnitřnější dech átmana 
dosáhl vyrovnanosti a ve své velikosti celou Šakti prostupuje. Ona má jeho 

největší díl nabízeje nejvíce místa k životu. Toužím se nadechnout jeho života, 
jak jej ona dýchá. Ať je mojí silou, ať je mým povozem. Takto naplněný popojde 
k átmanu a spočine na místě, kde již ona není mimo něj.  

Uctívám tyto tři posvátné kruhy, jež mne vedou k bohyni.  První je v bdělosti, 

abys tak skrze něj popatřil byť i její nejjemnější podoby. O tom se říká: „Spatříš 
úsměv v koutku jejích úst.“ Vskutku bdělost dává poznání jejího stvoření,  
jak se v něm ona projevuje.  

Druhý je ve snění, abys tak přemítal o velikých možnostech vzejití tohoto 

zabdělého. Spojíš možnosti ve snění, aby se naplnila její velikost. O tom se říká: 
„A vychází záře jitřního svítání zpoza její tváře. Oko se nesměje, ústa se nesmějí, 
tvář se nesměje. A vychází záře jitřního svítání zpoza její tváře.“ 

Třetí a nejvnitřnější je v hlubokém spánku. Ona se zakrývá závojem 

nevědění, aby tak k veškerenstvu přicházela a polibkem na čelo udržovala  
a posilovala svět. Poodkryj její bytí, neboť v tobě se její velikost naplnila.  
O tom se říká: „Zářivá, zářivá, ó jak převelice zářivá, že vidím znovu stvoření  
jako bych ho ještě neviděl.“ 

Jsou tyto vnější tři, tyto vnitřní tři. Šakti odložila trojitý Šivův plášť,  
kruhy se otočily, teď už je rozeznáš podle svitu aureoly. Kudy půjdeš  
za ní do věčné blaženosti? O tom se říká: „Spadáš blyštivým deštěm drahých 
kamenů, všebarevná je tvoje tvář. Spatřím tě v odlescích jejích zrcadel.“ 

Ona je ta, která ze své milosti proudí v tichu a tichosti, prázdnu a prázdnosti. 
Ačkoliv všichni vidí, že se nic neděje, ona se děje. Ačkoliv všichni slyší ticho,  
jak by mohli slyšet její pohyb, když se celé ticho pohybuje v tichosti.  
Vystup tak k Šakti, která je nad třemi stavy, a prolneš se s její věčností.  

Tím poznáš, jak se vše mění. 
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V bdělosti je poznání, 

 
Je to její bdělost, která poznává, ne ta tvá. Již se probuď ze svých snů a prozři, 

že ona je tichá. Neboť našel jsem tichý bod ve všem, co kdy existuje.  
On je všeměnící. Nezachovávající tvar v prostoru, nemající časových linií  
a toto je ten věčný, stálý všeměnící rozjasněný hvězdou prázdna. 

Neboť našel jsem tichý bod, bdělou hvězdu prázdna. Již se probuď ze svých 

snů a hledej její skrytou záři. Vidím hvězdu jasnou jako tisíc sluncí, jež nepálí.  
Ať rozjasní mé nitro, ať rozjasní mé nitro tekoucím pramenem milosti.  
On je všepatřící. Nemající náklonost k nepopatření, v čase se rozplývá  
a toto je ten věčný, prastarý všepatřící ke světelným pramenům. 

Neboť našel jsem skrytý bod, nepoznatelný světelný pramen. Ponořím  
se do jeho vod ztrácejících podobu, abych se rozplynul i já a našel věčného 
ducha. 

Neboť kdo jsem já? Tento svět je všeměnící, nepopatřitelně všepatřící hvězdě 

prázdna a v ní je věčný duch bdělosti. On poznává, kdo jsem já. „A má pamět  
si pamatuje ducha,“ říkají moudří. Neboť oni se neztrácí, oni se neztrácí.  
Ve všech těchto změnách hledám změnu samotnou. Ona se nemění beze 
změny, abych tak mohl být nejsoucí ve svém já. Zachytím tak skutečný proud 

rozeznání sama sebe ve věčném duchu poznání. Její bdělost mi otvírá cestu. 
A kdybych snad potkal kámen, viděl bych skrze její bdělost, že má jedinou 

otázku. A kdybych snad potkal ženu, viděl bych skrze její bdělost, že má jedinou 
otázku. A kdybych snad potkal boha, viděl bych skrze její bdělost, že má jedinou 

otázku. A viděl bych, že jiné otázky není! 
Neboť já jsem odpověď zasutá do času a prostoru. Ať dosáhnu její bdělosti, 

v ní je mé poznání. Nelze tak skutečně být kýmkoliv jiným mimo její bdělost, 
která tě rozeznává ve všem. Nerozeznáš-li její bdělost, poznáváš sama sebe  

ve všem, netušící, nejsoucí si vědom její přítomnosti, jsi jenom ty sám sebou 
jsoucí mimo svoji podstatu a takto mimojsoucí poznáváš tento úhyb od sebe 
samotného ve svém okolí v jediné otázce a odpovědi zároveň. 
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Ve všech těchto možnostech, o kterých kdy můžeš přemítat, jediná otázka 

zní: „Kdo jsi ty?“ Tento svět je skutečně spící, aby mohl přemítat o svých 
možnostech v představách. On může být jenom tak reálný jako jsi ty.  
Neboť kdyby ses stal nereálným, co by pro tebe tento svět ještě znamenal? 

Polož se již do snu vůči tomuto světu, abys mohl přemítat o jeho 

možnostech v zasnění. Tato vnitřní prázdnota má mnoho možností k bytí 
v obrazech. V těchto obrazech se skrývá čas. On překmitává z prázdnoty,  
aby se sám sobě vzdálil. A ptá se: „Kdo jsi ty?“ V odpovědích znějí jeho překmity. 
Tato svatá hudba zní, aby udržovala jeho spánek klidný. O tom se říká: „Jako 

prastarý spíš po věky věků. Kdo na tebe pohlédne až se probudíš?“  
Neboť toto je velká noc, která nastává, aby mnozí vešli v zapomnění.  

Pěji mantry v tempu tvého spánku pro blízkost přítomnosti, abych vešel do tvých 
snů. Přítomnost samotné přítomnosti je mi milá. Ať mnozí o tobě sní v malém,  

ať mnozí o tobě sní v (po)malém. 
Toto je studna čirého poznání, jež je v možnostech jako v celku.  

Neboť vytrhneš-li jediný květ z mé zahrady, jako bys ji vytrhal celou.  
Tato vůně rostlin je svět nerozlišení, o kterém snad přemítáš.  

Neboť hloubka tvých slz odhalí tvou tvář obrazů. Svatí roní slzy pro vůni květin 
z mé zahrady. Svatí roní slzy pro svět. 

Zahlížím sny v kapkách rosy neuskutečněných možností. Ať je půda  
pro jejich přemítání úrodná. Když zaseji, sklidím snad pár. Pár těch,  

kteří na sebe pohlédnou a zeptají se: „Kdo jsi ty?“ Když zaseji, sklidím snad 
jediného. Jediného, který na sebe pohlédne a zeptá se: „Kdo jsem, že jsem?“  
Když zaseji, nesklidím snad žádného, který na sebe nepohlédne  
a nezeptá se: „Kdo nejsem?“ A tento nejsoucí bude pro mne skutečnou sklizní, 

neboť on si vzpomněl na svět a zná odpověď na otázku: „Kdo jsi ty?“ 
Toto je velké tajemství, že tato odpověď je skutečně vyjádřitelná jediným 

veršem: „Jsem tam, celý já, celý jasný, chyť mě, když to dokážeš.“  
A toto je přemítání možností o jeho jasnosti. Kdyby slunce neosvětlovalo tento 

svět, o kterých možnostech by se dalo přemítat. Kdyby hmat neosvětloval tento 
svět, o kterých možnostech by se dalo přemítat. Kdyby světlo duše 
neosvětlovalo tento svět, o kterých možnostech by se dalo přemítat. 
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nepřítomnost prožívání je závojem hlubokého spánku. 

 
On se nachází ve skutečně neprostupném hlubokém spánku,  

aby se o něm nedalo přemítat. Neboť ponořený do své zazkušenosti,  
co o něm řekneš, až se navrátíš? Ani hluboké mlčení, ani mistrné složení slov, 
ani tvé vzezření, ani celé stvoření, ani tvá víra o jeho podstatě nic nevypoví. 

Moudrý pak dí ve svých přemítáních: „Našel jsem nepatrný pramen jeho 

milosti, nepozorovatelnou trhlinu v celistvosti světa. Když jsem ji popatřil,  
má víra již věděla, má mysl jistě znala. A nyní se hroutí celý můj svět,  
má mysl nic nezná, jak velký je jeho pramen, jak velký je on sám!“ 

Ať je to on, kdo je tou poslední otázkou, před kterou slunce zapadá. 

 Modlím se k nepopatřitelnému purušovi. On je mistrným starcem prostoru, 
znalcem átmana. Neboť na jediném mistru záleží, abys popatřil jeho átmana  
a pronořil se k nepopsatelnému tomu, kdo je On. 

Tento proud svatého ducha je vskutku nespatřitelný v prostoru  

a vyjevuje se v mistrném zvládnutí tance, jenž přináší osvícení. „Tančíš jako 
bohyně, před kterou se měsíc stmívá. On se skrývá, aby rozetmil hvězdný prach 
tvých pohybů, Ó átmane, Óm paramátme!“ Neboť on je ohnivým fénixem,  
na kterém se vznášíš ke hvězdám. Donese tě do Šivova světa. 

Ačkoliv závoj hlubokého spánku zůstává stále netknutým, ty jsi bdělým 
v pojivech mezi jeho momenty. „Vidím oheň, který nepálí. Hvězdu všetvarých 
plamenů, zlatoskvoucí květ.“ A nejsi-li snad tvarem této posvátné ambrózie,  
jaký lektvar tě ještě posílí? Neboť tento přesvatý řešitel je silný v átmanu.  

A nejsi-li snad silný v átmanu, co naděláš? Tanči, tanči mohutně, tanči rytmem 
svého života. On je ten jediný, kterého máš, který ti byl darován.  
Modlím se k purušovi jako k átmanu v proměnách, ale ty tanči,  
aby tě prostoupila nepřítomnost prožívání. Neboť jenom tomu se zjeví tančící 

Šiva, kdo je tak nepřítomný, že ho již vidí. Jsi už tak nepřítomným?  
On je nepřítomný v prožívání, zahalený závojem hlubokého spánku,  
ale stále bděle tančící. Buď jako on, buď takový.  
Neboť kdo je on než nepopatřitelný dveřník tance, který ti ukáže dveře do ráje 

nepoznaných hrdinů. Oni tančí rychleji než vítr, oni tančí rychleji než světlo,  
oni tančí rychleji než puruša. 
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Ten, kdo vychutnává tyto tři stavy, je vskutku pánem 
všech hrdinů. 

 
A nyní moudrý dí: „Vyložím tajemství o jeho nezasažitelnosti.“ Je tu vskutku 

jeden stálý, který se již nenazývá hrdinou, on dosáhl stálosti v rychlosti  
nad rychlostmi, v nekonečnosti nad nekonečnostmi, ve věčnosti nad věčností.  

On je dokonale nezasažitelný, neboť kdybys ho chtěl zasáhnout,  
musel bys zasáhnout vše, pročež není jiného místa, kde by se nacházel. Kdybys 
zasáhl vše, zasáhl bys jenom sám sebe, neboť on je vším a ty jsi sám.  
Toto je podoba jeho neskutečného klidu, který se rozepíná prostorem. 

A dále praví: „Vyložím tajemství o jeho blaženosti.“ Jsoucí vším on se nachází 
ve všech tělech mužů i žen ba i bohů, celé přírody jako jemně tekoucí podstata. 
Když oni tečou rozkoší, teče i on. Tato blaženost se násobí s intenzivní jemností. 
Proto je milování bohů lepší než milování lidí. Ale jeho blaženost je v napětí 

celého stvoření, neboť on ho prožívá jako tekoucí nektar přítomnosti.  
Pouze jeho nezasažitelnost toto může unést. Toto je podoba jeho tekoucí 
přítomnosti, která se rozplývá do všech časů. 

A pak praví: „Vyložím tajemství o jeho skutečnosti.“ Co znamená skutečnost? 

Skrytě tu teče nezasažitelnost, ale toto není jeho pravá podstata, o této se nám 
sní. Neboť snění ty dvě předchozí promíchá tak, jako se sůl rozpustí ve vodě.  
Sůl je átman a vodou je tento svět. Toto je z pohledu nezasažitelnosti átmana. 
Sůl jsou tyto světy a vodou je átman. Toto je z pohledu blaženosti átmana.  

Sůl a tyto světy jsou jedno. Toto je z pohledu jediného átmana. Tento átman  
ale není touto solí ani touto vodou, neboťzlatá duše puruši se nerozpouští  
ve vodě. Nezadržitelně tryskající svoboda tě zavede k jeho skutečnosti. 

Ó ty věčně osvobozený od těchto tří skutečností, zaveď mě na místo 

prozření. Oprostím se od bdění, snění a hlubokého spánku jako fénix vstávající 
z popela. Ať mě samotné vymizení neexistence zkušenosti ponoří do jeho  
vod zářících nepopatřitelným zlatobílým jasem. Toto je bdění bez vztažení,  
snění bez zasnění, hluboký spánek bez nepřítomnosti. Osvícený pravým světlem 

skutečnosti projdi vzdušnou čarou po oblohách všech světů. Neboť záře tvých 
komet potěší oči zřeců. Toto je výsostné, naprosto bez příčiny, vymykající  
se jakémukoliv pochopení. Přeješ si tak být uctíván, sláva tobě dlícímu  
nad nebesy. 
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Ó Purušo, vznášej se na nebesích jako mocný drak přítomnosti. Věčně 
ponořen ve vodách prázdnoty, samojedinně jsoucí, dlící nad tajemstvím.  

Ten, jehož vznešená duše nemá křídla Puruši, vskutku nepronikne k horním 
tajemstvím. Pouze jeho milost tě osvítí. To pravím já, jenž jsem učený v bílém 
jádžurvédu. Záře átmana dlí nad hlavou toho, kdo je zasvěceným mistrem linie 
jdoucí mimo běžný čas a prostor. Ostatní jsou pouze nepřímé znaky.  

Nic nevyvracející, nic nedokazující jsou mluvou pomatenců. Toto je pravda,  
nic než pravda. Kdo ani toto nevidí, je ztracen. 

O těchto třech nemá být mluveno zvlášť, nemá být myšleno odděleně, nemá 
být prociťováno jako o jiných. Tato Šakti se setkává se Šivou v jediném bodě 

naprosté oddanosti hlubokého soubytí. „Ať se mlčení rozhostí prostorem,  
ať světové strany ztichnou.“ Ticho odměřuje hloubku jeho tajemství. Pohroužím 
se do něj jako jeho oddaný. Ať nezměrná síla modliteb vynese mou duši  
na nebesa, aby se setkala s duchem. Vskutku přemítám o svém duchu  

jako o klidném oceánu bez jediné vlny. Toto je nejvyšší kontemplace.  
Zahlížím jeho klid jako číré prostoupení prostorem. Ať nezasažitelná blaženost 
skutečnosti rozestře svou tvář. Tam, kde je skutečné poznání, všechny otázky 
ztichnou. Tam, kde je skutečná blízkost, není třeba žen. Tam, kde je skutečná 

skutečnost, celý svět nikdy nespočine. Toto je ticho stran prostoru,  
jež nezná vzdálenost, jež nezná čas, jehož ani samotná přítomnost nedosahuje. 

I stalo se, že se bohové, vědouce o nevyjádřitelnosti ticha prostoru,  
chtěli dozvědět, jakým způsobem by přeci jenom mohlo být vyjádřeno.  

Odebrali se  k Šakti, přednesli svůj dotaz, a ona nevěděla. Usadili se proto kolem 
Šakti do kruhu, aby meditovali na svého vnitřního Purušu. Po usilovné meditaci 
se jim konečně Puruša zjevil. Šakti se uklonila k jeho nohám a modlitbou  
ve verších zapěla posvátný dotaz. Ani Puruša nevěděl. Rozzářil se však 

nesmírným světlem touhy po získání odpovědi na tuto mistrnou otázku.  
Když bylo světlo již tak velké, že ho již ani samotní bohové nemohli ustát,  
náhle se kolem rozjasnilo do modrých tónů barev Nárájany a celý prostor  
se rozezněl jediným mohutným zvukem slabiky ÓM! 

 

Óm sa´t-ánandam-čit purůšam nárájanam sváhá. 
      Óm džágrat, svapná, sušupta turja-bhóktá. 

   Óm kalášaktim šantíhí. 
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síla tvé vůle musí být proto panensky čistá. 
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Stvořené světy připoutávají svojí zázračností, 

 
Óm. Jako nejvyšší dlící na nebesích, jako mocný Íšvara tvého ducha 

 si usmyslil, že se rozzáří v prostoru tvořených světů. Sotva však přišel do onoho 
panství, jeho duše upadla do mdlob z nádherné zázračnosti toho místa. 
Dvojsvětelnost mu vyjevila, kým se ve skutečnosti druzí stávají skrze utvořené. 
Neboť toto je plod dobra a zla, který jsem zasel, aby tvůj duch neupadal.  

Celé tajemství je ve slově prosté. 
On je tajemně dvojsvětelným v nepřeberném množství odstínů. Světlo vrhá 

stín, jenž světlu nestíní. Tento temný je tímto stínem vpravdě dvojsvětelným.  
Ani stín stínu nestíní. A až se očistí do své světlé podoby, znovu zazáří.  

A až prohlédne, znovu své světlo zakryje, aby nerušil stvoření. 
Když se jeho dvojsvětelnost rozšiřuje, stoupá v něm zázračnost.  

Na nebi se praví: „Stoupal jsem, stoupal a on byl tak veliký. Stoupal jsem stoupal 
a on byl tak neočekávaný. Stoupal jsem, stoupal a on byl tak udivující.  

A vždy jsem stoupal (do stran) až k neunesení.“ A až se navrátí k sobě,  
jeho Íšvara zazáří. 

Toto je ponoření sama do sebe, jenž je prosvěcující, nezanechávající stopy 
v pohroužení, připoutávající k osvobozující zázračnosti jako k nikdy 

neochutnanému nektaru blaženosti. Kdo jej jednou okusí, do toho vstoupí 
všemocná blaženost. „A nedopitý pohár nezanecháš!“  V tom je jeho záludnost. 
Poznej, že jsi totožný se svým Íšvarou, a pij samotnou zázračnost jako lék pravé 
skutečnosti. Neboť ty nejsi sám, kdož jím je. On je vždy s tebou.  

Síla jeho vůle, kterou ti on dává, je onou zázračnou Šakti zkoušející 
odhodlání. Ve svém odhodlání nalezneš jeho velikost. Překonáš svého Íšvaru. 
Nad celým světem se rozhostí jeho skutečnost, jenž tuto zázračnost podpírá. 
Vždyť praví duch: „Jsem velikým tohoto světa.“ Neboť toto je rozprostření jeho 

neproniknutelnosti, o kterém je třeba přemítat. A míru ducha nemůžeš 
jednoduše odečíst. A myšlenky ducha jsou záludně bystré. A v citech ducha  
je milostivá láska. A cesty ducha dávají náhlednout v jeho zázračnost.  
Proto se on zove velikým Mahéšvarou. 
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Síla tvé vůle, kterou jsi od něj přijal, je onou zakrytou Šakti vynášející tvou 

duši do nebes. A její přikrývkou je tento svět. A na vrcholky hor padá bílý sníh.  
A tvá cesta povede vysoko! Neboť její panenská čistota tě přivádí k átmanu.  

O tomto je rozjímáno jako o šesti slunečních silách pránu. Bohové se snažíce 
dosáhnout átmana, oni pronikli do smyslů, aby ho tak poznali. Počívající světlo 

átmana svým zrakem, poslouchající hudbu světů (z átmana) svýma ušima, 
vdechující esenci těla jako posvátnou vůni, ochutnávající city člověka 
v rozmanitých chutích, dotýkající se samotné podstaty bytí, taková je mysl 
nejjemnější z pránu. A v pránu je síla je v zastavení mysli. „Neboť bod proroků 

nebyl prozrazen.“ Aby jeho síla nepřešla do světa, kam nenáleží. 
Tato posvátná trojice (drah) procházející bytostí je pečetí jako sluneční 

archanděl. A dvě z těchto třech (očí) jsou profánní, třetí je tím tajemným, 
nevídaným, neznámým. Ať svět zvolá: „Vyvolení se schází na nebesích.“  

Ať toto zvolá! Neboť jeho řád tak pevně bude stát. 
Mysl je jsoucí na nebesích, mysl je nástroj bohů a takto ji lidé posvátně 

uctívají, když přemýšlí o božích světech. Mysl je loutna utichající před její 
posvátnou čistotou. Neboť ji ani tyto překrásné tóny nedostihnou. Ona je měsíc 

v úplňku usedající vysoko nad vrcholky posvátných hor. Ona je zvnitřněním 
sluneční záře, a tak je nad pránou.  

A poté jako prorok přijdeš do jejích posvátných jeskyní blyštících  
se kříšťálovou prázdnotou. A jediným pohledem zahlédnéš její tvář,  

jež tě vynese nad nebesa jakoby bez síly, jakoby bez prány, jakoby bez mysli. 
Síla trvá v úderu, prána pluje k utišení, mysl se zastavila. Neboť toto je posvátný 
okamžik samádhí, jež osvěcuje zevnitř sama sebe světlem nesvětel.  
Takový je on átman a ona tě k němu přiblížila. 

Ona je přesvatá Paraméšvarí. Toto je její modlitba k Brahmanu, modlitba 
opravdové zbožnosti, modlitba modliteb. Ve věčném čase ve všech jevech světa 
spatřuji pouze Brahma. Vše je Brahma i mé tělo je Brahma každou vteřinu  
po své bytí. Oddávám se mocnému proudu všepřetrvávající milosti.  

Neustále bez přestání rozvažuji o jedině jsoucím Brahmovi. 
Má podoba i mé rozvažování je Brahma a proniknutí tímto rozvažovaním  

je znovu Brahma. Z milosti Íšvary věřím, že tento Brahma je natolik mocný, 
pročež je má modlitba neustálá.  
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Má modlitba nikdy neustává, neboť by to byl hřích. Ve svém bdění zaměřuji  
se na Brahmana natolik silně, že kdykoliv spím, je tu jen Brahma.  

A pokud by snad vymizela představa Brahmova snu, on tu bude stále! 
Ó všepřetrvávající, nebezpečně mocný, naplněný blažeností,  

v bezčasí neustávající, ty věčně plynoucí z nejsoucností do prostoru,  
na tebe svůj zrak upírám jako na svoje nejvnitřnější bytí. Ty jsi mnou. 

V nezaustání átmana bez všepřetrvávajícího projevu zastření Máji, ty jsi átman 
jako je Brahman. Toto je věčná pravda, toto věčně spadá na milostivé stvoření. 

Tento átman skutečně není Brahmanem. Ona je panenská kapka, jež je dělí. 
Prozři tuto milost paraméšvary, staň se jím! Prozřeš stvoření jako zachvívající  

se blánu jeho vůle. Tvá subjektivita pak bude prozřena jako jeho neulpívající síla 
Šakti. 

Neboť jeho vůle nespěje ke tvému umenšení, ale k jeho uvětšení v tobě 
samotném. Měsíc je stejným o úplňku i o novu. To jen míra jeho záře se mění. 

On, jsoucí touto září, je nepolapitelný, ve svých intencích nepředpokládatelný, 
úplně odproštěný od nutnosti nést břímě následků činů. On přesáhl veškeré 
rozpory i samotnou jednotu. Jeho nelze nazývat jsoucím ve vztazích.  
Již přesáhl jsoucí i nejsoucí. 

Tvoje víra musí být skutečně hluboká. „Vidím studnici bezednou  
a v ní ho stále není.“ On je pro tento svět skutečně neskutečným  
v jeho skutečnosti. Neboť kdyby byl podstatou tohoto světa,  
snad bys jím byl také. Tato víra je mnohem víc než jen pouhou vírou.  

Ona je rozestřením světů. A v ní se jeho rozpestření odráží. Tento Brahman  
je neskonale mocný, že učinil všechny tyto světy na základě rozprostření svojí 
subjektivity. Ale tento nenazývající se paraméšvarou mu neustále uniká. 

A kdyby tvá víra stvořila svět, stále by tam úplně nebyl. Následuj hvězdu 

prázdna, ona ti ukáže cestu. „Její pravody tě omývají.“ V jejím svitu prohlédneš. 
To nejsi ty, kdož tvoří svět. Jak bys jen mohl být? V neporovnání jsi ty mocný  
a on vyčkávající. Taková je jeho skutečná kontemplace bez nutnosti tvoření. 
Neboť on je bezčasí. Neboť on je bezděčný. Neboť on je svobodný. 

Při procházení světy ho budeš spatřovat podle vyzrálosti tvojí subjektivity. 
Věz, že tvá subjektivita byla vždy nekonečná! A až projdeš nakonec světů 
rozplyneš se v něm, jestliže nenalezneš své věčné bytí. Taková je skutečnost, 
takový je on. 

 

Óm, Íšvara sthána prajóga. 
        Óm, Mahéšvarája íša pralája. 

 Óm, Paraméšvarája padma róčanam namó namaha. 
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14) @A�/�"#"� $ 
dṛśy�ṁ ś�rīr�m 
Projevená duchovní těla 

 
Tento átman se projevil v duchovních tělech. Ona se tak stala projevená, 

nejvíce milující átmana. Pro ní je átman skutečným bohem bez podoby,  
kterému se může vyjevovat. Neboť on ve své nezatíženosti je nejpozornějším. 
Jenom tak lze vyřknout: “Ó, ty jsi vnímatel vnímatele světů.” Jeho pozornost  
se rozplývá přirozeně ve vztahu k vnějším objektům a jeho vnitřní blaženost 

není zasažena přítomností spatřeného. Ona je ve své podstatě potěšující  
a takto vnímá átman svět. 

“Přeješ-li si, abych rozzářila tvé nebe.” A její nebe bude ve svých barvách 
kouzelné. Neboť ona je protchnuta jeho duchem.  Ona je zpodobněním 

nezpodobnitelného a jako taková je ze svého ducha vznešená. Vyrovnaně 
nesená správně odměřeným dílem napříč světy obdařuje existenci darem 
zachování. Tento čas je svatý, rozložený všeproloženým prostorem nabývá 
objemnosti plynutí, aby jeho tvář měnila výraz v dějinách. Tato objemnost tvořící 

veškerenstvo zachovává věčnou stopu átmana. Paměť nepoznaného přetrvává 
na výsostech tekoucího jáství. Neboť kdo pohlédne skrze tvé oči na zhola 
nepoznané? Jeho přistoupení přináší živoucí proměnu duše. Samotná 
rozměrnost je rozhraničena věčnou přítomností sjednocení okamžiků.  

Pro tento okamžik budu žít. Postřehnu-li mávnutí jeho perutí jako své vlastní, 
nebude již tento svět neblaženým. Jeho letmý pohyb je samotnou blažeností 
světů. On je v podobách přetrvávající, aby nastal jeho čas. 

Tato paměť věků si přeje být vyjevena ve své velikosti. Pokloním se před 

prorokem jeho věku a on mi dá napít poháru všepřetékajícího poznání.  
Čas je mi přítelem okamžiků. Nelze skutečně nalézt lepšího přítele pro tento 
svět. Pohroužení v bezrozměrnost je jeho pravou tváří. Tato přítomnost 
skládající se z minulosti, bezprostředního bytí a budoucnosti si nemůže 

ponechat svá tajemství. Tento hledící prorok duše si nárokuje pohled všemi 
časy, aby spatřil jeho tvář. Ačkoliv žíjící v čase, všechny časy již opustil a ponořil 
se do bezbřehého (oceánu átmana). Neboť tento pocit bezčasého v časech  
se projevuje jako lahodná vůně nebes, jako všeblažený nektar slunečního svitu, 

jenž z bytostí smývá stopy zapomnění. Neboť tvé skutky budou dary před jeho 
tváří. Neboť tyto věčné skutky skutečně mohou povstat z žijícího v časech.  

Taková je pravda o bezčasnosti světů. Takové povstání vychází ze srdce. 
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jsou částmi vědomí v srdci, kterýchž sjednocením 
prozřeš jejich snovost. 

 
Tento sáman vycházející ze srdce protkává mnohé směry.  

Táhnoucí se od jednoho nekonečna k dalšímu nekonečnu on je tím opakujícím 
se tónem věčnosti. Jsoucí rozprostřená v čase a prostoru tisícerá jsou jeho zrnka, 

zrnka písku v poušti srdce. Pouští vane vítr, jenž si s pískem pohrává. Neměnný 
sáman v neustálých proměnách, duna za dunou se valící. Toto vědomí pouště 
prozřívá. 

A nalezneš-li studnu milosti, co ti ona poví? Není snad pouhou součástí 

pouště. Tato poušť je konstantou bezezměnných časů. Svlažíš-li její písek, slunce 
jej vysuší. I studna bude jednou zasypaná. Neboť její cesty vedou veškerenstvem, 
není z nich třeba uniknout. Neúplnost je hluboce zakořeněna ve spatřování 
zrnek písku v přesýpacích hodinách. 

Ačkoliv je mnohačástým, nabývá tento sáman vysvobozující jednoty.  
Ani miriády snových realit nejsou oddělené od všeobjímající jednoty 

sámanu, ale zrnka písku pouště se v něm zrcadlí. Pouze tento pohled skýtá 
přílišné zaměření na přítomnou skutečnost sámanu. Ale ať se tento písek 

v hodinách sype sebevětším tempem, nebude tímto sáman zcela zacelen.  
Celá proměna je čistě magickou rychlostí. 

A porovnáš-li sáman s věčností, nenajdeš sebemenšího rozdílu. Tato poušť  
je medem tekoucího vědomí átmana, neboť povstala z písku. A voda jeho studny 

je nektarem v zrncích písku, neboť čas jejích hodin se zastavil. A prázdnota mezi 
zrnky písku v přesypacích hodinách tu nikdy nebyla, ta byla jenom snem. 

Jeho pohled vědomí je bezezraký v átmanu. Uctívám sáman jako pětičástý, 
sedmičástý a mnohačástý. Z těchto částí povstal celý svět, z těchto částí vychází 

posvátná řeč i samotné poznání átmana. Modlím se k srdci proroků,  
aby ve mně zažehlo plamen, jenž nepatří žádnému ze spatřených světů.  
Tento jasný plamen se podobá všeprotínajícímu sámanu pravého bytí. 
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Prostoupením k čistému bytí od tebe všechny 
projevené síly odstoupí. 

 
Neboť ve světle tohoto posvátného plamene nemůžeš být nikým jiným, než 

skutečně jsi. Toto je šakti přirozenosti, která tě obklopuje, aby otevírala tvůj svět. 
Prozři světlo jejího plamene jako přítomně nejsoucí v prostoru  

a tím od tebe všechny projevené síly odstoupí. 
Toto je sáman směřující k naplnění ze své vnitřní mohutnosti,  

neboť jeho čistotu nelze zahlédnout. A v jeho srdci zní: „Vstoupím do vnitřního 
paláce jako tichý služebník.“ On mě zahlédne jako nejsoucího pro tento svět. 

Vznešená brána ticha se otevírá doširoka pro jakoby vynešeného z těla ven. 
Svobodný duch proniká prostorem k čistému bytí. 

Prostoupím k samotnému átmanu, abych zvěděl jeho tajemství o přirozeně 
plynoucí jsoucnosti. Jeho záře odráží ticho hvězd, do prostoru se rozlévá čas  

ve vlnách. Tento čas je nesouměrný vůči svému vnitřnímu naplnění ve světech, 
ve kterých přebývá. Neboť toto je posvátná hodina tvého bytí, která se na svět 
vylévá. A každý její okamžik je skutečným tepem času. V takový okamžik 
všechny projevené síly odstoupí od svého bytí, aby se on mohl projevit. 

Vidím hvězdu prázdna snášející se v jeho záři na osvobozenou část z bytí. 
Ona je vnitřním naplněním v čase. „A pohlédl jsem do neznámého, zázračného 
plamene,“ aby mi daroval osvobození ode všech neskutečných podob a časů, 
kterými bytost prochází. Neboť on je průzračně čistý, vnitřně zářící drahokam 

mimo veškeré bytí. Ať je má modlitba vysoká, ať je má modlitba výtečná, 
dosahující nad stvořené světy. Neboť mám jediné přání, abych zahlédl jeho 
skutečnou podobu.  

Tento zrak již není spatřujícím zrakem, ale je rovnoměrným rozpoložením 

síly v prostoru. Taková skutečná podoba ducha je světlem samotným.  
On je nespatřitelným světlem ticha. Tato tichost se odhaluje v jedné hodině 
věčného bytí. Prostoupím bdění, snovost i hluboký spánek, abych vstoupil  
do komnaty jitřního svítání. K čistému bytí mě vede on, samotný átman 

prostoru. Od něj všechny projevené síly odstoupily, aby spočinul mimo veškeré 
bytí. Chopím se své zazkušenosti, abych spočinul u jeho mimoprostorné  
a bezčasé skutečnosti, neboť taková je jeho pravá přirozenost. 
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Rozeznávání přirozeností je poznáním átmana. 

 
V rozeznávání je síla možností. V možnostech je rozlišení přirozeností. 

Přirozené je bytí v přemítání. Přemítáním se rozevře neskonalé poznání. Pravým 
poznáním je átman samotný. A takto vynesený nadevše známé i neznámé  
dlí v tajemství. 

Rozpoznáváním tvoří moudrý rozeznané vpravdě to, co pochází ze zázraku. 

Skutečnost zázračného bytí vyzařuje nevídanou sílu možností, aby se projevila 
v nepřeberném množství rozlišených odstínů. Tyto odstíny mají přirozenost 
vlastní átmanu. Átman je bytím v přemítání o neuskutečnitelných možnostech 
za všemi jsoucími světy. Právě tyto možnosti jsou zdrojem pravé tváře 

skutečnosti. A kdo poznává pravou tvář, je átmanem samotným.  
A takto nevznesený spočívá ve všem jako tajemství. 

Rozestření zaznávání přichází přirozeně jako jeho posvátné znamenání 
v átmanu. Rozestře-li se příliv toho, co lze zaznamenat, zaznáš jeho skutečnou 

tvář. Jeho tváří je věčnost samotná, která příchází v rytmu času jsoucích světů. 
Ona je přirozenou vlnou a skví se jako jeho posvátné bytí. Ačkoliv spočívá 
v projeveném světě, jeho bytí je obráceno mimo jakoukoliv skutečnost.  
A tomu se říká: „Svaté je znamenání v átmanu!“ 

Vskutku svaté je jeho znamenání, neboť celý svět očekává jeho milost. 
„Sestoupí-li hvězda prázdna na znamenaného v prostoru a času!“  
A neposkvrněný bezčasý rytmus se projeví v žilách toho, jehož věčnost 
prostupuje. Jeho tvář se rozzáří skutečným zaznáním chladivé pravdy. 

 Neboť v jejím přílivu se rozestřel proud lahodného nektaru nesmrtelnosti. 
On je átman samotný zahlížející všechny světy stvoření, hledající znamenání 

v duchu prostoupených modlitbou (věčnosti), nadčasý, nadprostorový 
v rozestření přítomnosti, vyjasňující záři přirozeného bytí, nerozviklaný 

v rozeznávání poznávající blaženosti. Pakliže je jeho světem blaženost,  
on je skutečně blaženým v nitru jasu prázdna. Pakliže je jeho světem tichost,  
on je zalitý mohutným mlčením starce věků. Pakliže je jeho světem oddanost,  
on je neskutečně milostivým překonávaje potřebu veškeré víry.  

A takto je jsoucím a takto nejsoucím ve svém svatém já. 
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Blaženost světů je kořenem příjemnosti. 

 
Blaženost světů je kořenem jeho příjemnosti, neboť jí je celý vesmír 

podpírán. Ona je zdrojem přítomné příjemnosti jako kalich blaženosti,  
který se do prostoru vylévá. Dlící ve středu posvátného obrazce rozprostírajícího 
se do mnohotvarých vesmírů nahlíží na tento obrazec jako na radostný,  
vnitřní radostivostí prodchnutý, vzlétající do výšin nezměrnosti.  

To on je nebeský orel zbystřující její mnohaměnou obrazotvarost.  
Svým zrakem rozpestří lapisově modrou klenbu nebes, neboť věčný Puruša  
je srdcem prostoru v pozastavení časových proměn,  
aby se prastarý svět pravod rozevřel. 

 Tato chladivá záře je vnitřním světlem pravody v prostoru jeho nesmírné 
boží vůle. Jeho vůle se rozprostírá do světů, pročež ona je mocná ve svém 
zacílení. Tento prostor se rozevírá jenom z bezcílného zacílení do všech 
jsoucích směrů. Tento Puruša je vykonavatelem takové nesmírné záře směrů  

ve vší jsoucnosti. On je tím bodem nesmírně zářícím z jediného rozvlnění 
prostorů v prostoru, do pravod se vylévajícím v podobě přesvatého,  
milostí samotné vody vod naplněného Nárájany. 

Ať rozlehlost pravod samotných překryje jsoucnost světů jako snovost 

rozmlží bdělost, jako hluboký spánek, když uspí samotný sen. Ať prozření 
příjemné blaženosti je prožitím veškeré reality. Ať hloubka pohledu zahlédne,  
co nelze spatřit zrakem. Vědomí átman dlí nad pravodami, pod pravodami, 
v hloubce osvíceného vnímání zřící sebe sama v podobě beztvarého Šivy.  

Neboť můj nebeský zrak se rozšířil k samotnému prozřívání vědomí prostoru  
a času! 

A takto se roztáčí nekonečné kolo času. Jeho podoba je trojjedinná – obruč, 
loukotě a střed. Tento puruša je vskutku jeho středem, tyto světelné paprsky 

jsou loukotí toho kola a Nárájana je obepíná. Toto je přesvaté světlo vědomí 
jevící se jako trojí, jako dvojí, jako jednotné, jako trojjedinně jsoucí, jako nejsoucí, 
jako Šiva samotný. Přesvaté, čisté, bez poskrvny, nelpící na vnímání, 
nepotřebující zkušenost zažitého, přetrvávající na věky věků v jeho tajemství. 

Neboť kdo překročil vše, kam by ještě vstoupil, aby jako jeho van již takový 
prostor neprostoupil. Jeho síla vane od zapomnění do zapomnění všech 
stvořených sil. 
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ś�ktis�ndh
ne ś�rīrotp�ttiḥ 
Překročením projevených sil stvořená těla teprve 
vystoupí do svého skutečného bytí. 

 
A uzří hvězdu prázdna. Ona je protnutím veškeré boží milosti ve stvořeném 

světě a jako taková celý svět oživuje.  A její záře nikdy neopouští toho, který 
vystoupil do pravdy bytí. „Čirým světlem pomazaný rozžehne milost pravdou.“  

A jiskry od ní odlétnou jako sémě probuzení, neboť na živé duše dopadnou,  
aby vzplanuly vášní pro átmana. „Žhnoucí, vášnivě planoucí keř odpouští řád 
zrození a smrti.“ Neboť přetavím tvou cestu z minulosti do budoucnosti.  
Tvé tužby ať jsou vymazány. Tvá mysl ať upadne v zapomnění.  

Tvé srdce ať nebloudí již nikdy více, neboť tvé oči spočinou na jeho svatém 
jménu a jeho řád ti bude darován.  

Prostý je planoucí plamen oddanosti na cestě k nebesům. Na stromě rostou 
živé plody, modlím se, ať přijde čas jejich uzrání. „A sladká šťáva z  plodů jeho 

slávu nasytí.“ Neboť on dlí na výsostech svaté koruny. Trojí je její světlo žhnoucí 
k nebesům do špice jediné jehly v drahokam rudě zářící. Ohnivý je pohled boží, 
aby tě dotvořil do podoby svíce z víry rostoucí. 

Přijde čas tvého naplnění, mystická květino, z touhy po jediném se vinoucí, 

k jeho milosti se obracej. Ty, která pravdu zbožšťuješ do podoby kalichu shůry 
spatřeného. Náleží ti mírné bytí v jitřní záři slunečních paprsků. A tvá vůně 
záhadná rozprostře jeho neprostoupitelnost věčným tajemstvím.  
To je jeho zaslíbení v kráse květů se zračící. Tak nadechni se,  

nadechni se věčnosti samotné. 
Neboť neprostoupí-li Bůh k tobě, jak bys ty mohla k němu? Skutečné bytí  

se obráží v oddanosti jezera plného chladivé vody. Bez jediné vlny v mlčení záři 
světel odráží od neproniknutelné hladiny tajemství přadoucích vod. Spřádají 

tkanivo života jsoucích světů, květin z milosti jako jsi ty. Hvězdo prázdna 
chladivě planoucí, hvězdo prázdna zářívá, jsoucí v prázdnotě bytí,  
v pojivu s věčností a v lásce samotná, hvězdo hvězd na nebi citů. 

A já z jeho milosti probuzený, rozeženu mraky z vršků vysokých hor,  

abych naposledy sestoupil k samotným kořenům jsoucnosti a ponejprve spatřil 
rozvahu v jeho dolních tajemstvích. Neboť není celku bez veškerých částí  
a není ani části bez celku. 
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MN��.�/CD�� 
bhūt�s�ndh
n� bhūt�pṛth�ktv� viśv�s�ṁ�h�ṭṭ
ḥ 
Sjednocením všech živlů přestane být příroda 
roztroušená. 

 
Tento sáman se rozpadá, a přesto zůstává celistvý. Jestliže jeho vnější kruh  

je roztříštěn, ten vnitřní ho drží. Jestliže se jeho vnitří kruh rozplynul, nastává 
vnější shoda okolností podle přirozenosti sámanu. Jeho skutečná celistvost stojí 

v propojení mezi vnitřním a vnějším jako nezničitelného spřažení.  
A pokud i toto zmizí, zanikne samotné pojetí brahmanátmana.  
Teprve pak je tu jediný brahman a jediný átman. A pokud i toto zmizí,  
již tu není vůbec žádný átman a příroda je taková, jaká vždy je. 

Átman i brahman by proto mohl vypadat jako jedno velké kouzlo,  
ale není tomu tak, neboť sáman je celistvý ve svém vnějším i vnitřním propojení. 
Tento sáman je nezničitelný. Neznamená to, že jako celistvý by na sebe nemohl 
pohlížet dvojím pohledem. Jako žádný je stejně tak i dvojím,  

v tom je jasná jednota. A pokud je tedy pohlíženým i pohlížitelem zároveň,  
je to vskutku zase tento átman a tento brahman. V tom není žádného narušení! 

Vypadalo by, že bude-li átman za brahmana zaměněn, ztratí celé rozlišení 
smysl, ale není tomu tak. Tento átman je ve své podstatě od brahmana skutečně 

odlišný nezávisle na zaměnění jmen. Samotná dynamika šakti je toho důkazem. 
A pokud ani toto nevidí, pak jistě projde samotnou stezkou rudrů,  

neboť si to šakti přeje, neboť si to íšvara žádá a átman bdí nad cestou všech.  
Je čirý nesmysl, že by kdokoliv bdící mohl ztratit víru v pravou skutečnost. 

Jestliže se odvrátí, již dávno přestal bdít a nad ním vyvstane otázka o kvalitě  
jeho samotné existence. Taková otázka je zodpověditelná pouze skutečnou 
vnitřní snahou. Vnější svět se vůči ní jeví jako roztroušený, jako odrážející 
kvalitu vnitřního zahloubání, jako navracející k pravému poznání.  

Proto uctívám tohoto átmana vědomí jako pronořeného do prostoru bytí 
veškerenstva, jako podstatu samotných živlů, jež je nepopatřitelnou hodnotou 
samotného stvoření. Neboť až všechno toto zanikne ve věčném plameni 
rozpuštění, tato jeho hodnota vědomí přetrvá. Toto je vskutku všepřetrvávající 

vytříbený oceán vědomí vylévající se na svět jako nezměrný nektar přítomné 
blaženosti.  

Co je věčné, překonává nouzi toho, co je prchavé a nestálé.  
Do té míry se jeví vesmír neprostupný, do jaké míry spočívá duše mimo vědomí 

átmana. V tomto světle átmana se duše rozpustí do svého věčného prozření.  
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Toto světlo je všebarevné, obsahující jasné i tmavé odstíny, mající čirou  
jako barvu samotnou. Ono je zapříčiňující, že jeho jednotlivé odstíny se mohou 

a nemusí mísit zároveň, neboť jak by si všepohlížející mohl clonit v pohlížení.  
Toto světlo je znějící písní, mající chuť požehnání, svátost je jeho vůní  

a dotek neposkvrněnou láskou. Cesta milosti je hluboce zakořeněna v jeho záři. 
Átman vědomí je jejím pohlížitelem, bdící bytosti jsou jí znalé, ona se vykonává 

sama sebou. 
Toto světlo je tajemným prostředníkem poznání jeho pravé podstaty.  

Zve se žhnoucím, zářícím, rozesvětlujícím duši v pohroužení. Jeho symbolem  
je slunce a jeho záhadou měsíc. Toto světlo je světlem vědomí. 

Není zde vskutku rozdílu mezi úplně rozsvíceným a naprosto vyhaslým.  
Obě takové podoby mají své místo, svůj účel a svoji příchuť spříznění.  
Nic není váženo v této zazkušenosti a vše je zatěžkáno pouze sebou samotným. 
A takto lehké anebo těžké pak stoupá či klesá v prostoru, který vjemu náleží. 

V této zapříčinnosti pozbývá svázanost smyslu, nic se neděje proto,  
že může anebo musí. Ani čirá vůle zde nezmůže nic. Skutečné zpřítomnění  
je v jádru pozměnou zjeveného, jazykem věčnosti, hlasem mlčení.  
A jeho prodchnutá duše protíná stvoření. Duše naplněná prostotou bytí  

se jeví v podobách. A jejich tvar je v jejím zahloubání. 
Neboť bohové na nebesích mají rčení: „Hlubiny vod, vody vod v hlubinách, 

hluboké pravody z vod.“ Vskutku ten, kdo dosáhl hlubin vod, si je vědom svého 
ducha. A dále ten, kdo poznává vody vod v hlubinách, je znajícím své cesty 

všemi minulými zrozeními až ke svému prvnímu zrození. A konečně ten,  
kdo zří hluboké pravody z vod, toho vědomí spočívá v pravém a neměnném 
přání po bytostném naplnění, ke kterému celé jeho stvoření spěje,  
ačkoliv ještě nedosáhl věčnosti. 

Neboť tyto vody nejsou ničím jiným než světlem plynutí. 
 

Óm čitátmané vidmahé, 
       tat brahmátmané samjuktam, 

      dhóttamam čitta lajáu.
 



 

 

� 
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         Ān�nd�sy� p�d� 

     Kaskáda blaženosti 
 

21) �4F��O0����P,- �Q���F� 

śuddh�vidjod�y
cc�kreś�tv� siddhiḥ 
A v tomto čistém rozpoznání nejvyšší neomezené 
naplnění 

22) �	�R��� 4�����S��#��  � 4*�� 

m�h
hr�d
nus�ndh
n
nm�tr�vīry
nubh�v�ḥ 
jako křišťálové jezero nejsoucnosti přikračuje skrze 
rozezvučení manter právě nyní do jsoucnosti. 
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21) �4F��O0����P,- �Q���F� 

śuddh�vidjod�y
cc�kreś�tv� siddhiḥ 
A v tomto čistém rozpoznání nejvyšší neomezené 
naplnění 

 
Ono je čistým prozřením a tato všebarevná prostota vidění se zove božským 

vnuknutím. Ono vede k naplnění, jak moudří říkávají, a to zase k blaženosti 
samotné. Prodchne-li se ono naplnění se stvořením, jeho přítomnost  

se zviditelní. Toto je okamžik božího vanutí proměňujícího duše živých bytostí, 
neboť vskutku je velikým darem pochybnost o tomto prchavém uzamknutí 
reality, jež mnozí zovou skutečností.  

Veškeré vědění povstává z pochybnosti, na samotné pochybnosti stojí 

povaha o bytí. Navrátím se tedy ke zdroji pochybnosti, k prachprostému 
pochybování o sobě samém. Neboť má víra v něho nevychází ze mě, ale z něj.  

Tento Šiva se zve příjemným. Tato příjemnost je vysokou realizací stavu 
prozřelých veršů jeho sútry. A blaženost, jež takové bytí vyjadřuje pouhou 

přítomností, je bezpříčinná. Tato škola pravého uchopení je vždy povznesenou 
stezkou nad veškerenstvem, nikdy zcela nezaplývající do jsoucích koloběhů, 
vedoucí k věčnosti živoucích duší. To je její blaženost blaženosti. 

Toto jedinečné pravé uchopení nespočívá v činnosti či v hloubání o podstatě 

světa, ale ve vnitřní podstatě prozření. Je to jako kdyby bytost uchopila samu 
sebe způsobem, který souzní s večností. Nelpění a neznevažování jsou její 
přednosti. Tato stezka zanechává mocnou stopu v projeveném. Na protiklady 
světla a tmy pohlíží jako na nevědomé zhmotnění, neboť cokoliv  

má váhu božího stvoření vítězí samo sebou. 
Proto právě tato vznešená stezka je navždy uzavřena pro bytosti považující 

nevědomost za pravou skutečnost, nemající vnitřního vidění, pochybující o boží 
prozřetelné jsoucnosti, bez niterné motivace k naprosté proměně svého bytí,  

pro bytosti prázdné či jakýmkoliv způsobem tupé. 
Toto je blaženost na výsostech, blaženost samotné možnosti kráčení 

v božích stopách. Klíčem k jejímu otevření je vynesení v pohroužení a hlubokém 
rozjímání o možnosti svého vlastního naplnění v božích očích.  

Boží zrak je nepříčetný k těm, kteří jsou bez milosti. Ti ať se snaží vstoupit  
a projít jiné stezky, jejichž klíčem jest zvolání v prosbu o milost: „Mnoho jest 
povolaných, málo jest vyvolených!“ Proto on vstupuje na svět. 
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m�h
hr�d
nus�ndh
n
nm�tr�vīry
nubh�v�ḥ 
jako křišťálové jezero nejsoucnosti přikračuje skrze 
rozezvučení manter právě nyní do jsoucnosti. 

 
Svět je navždy zachováván, neboť samotný svět je sámanem.  

Stvořené a nestvořené je jeho dvojí tváří. Okamžiky rozprostření a opětovného 
rozpuštění jsou jejich spojení. Průzračná čistota křišťálového jezera nejsoucnosti 

je jeho středem sámanu.  
Tyto čtyři živly horkého a chladného, zpevněného a rozplynutého jsou jeho 

světovými stranami. Tyto čtyři pochody nabytí a pozbytí možností, uzavření  
a opětovného rozevření jsou jeho mezisvětovými stranami. Samotná milost  

je středem tohoto sámanu. 
Rozezvučení svatých manter je jeho časovou osou. Ozvěna svatých slov 

je jeho prostorovou osou. Samotná bytost oplývající stvořením je jejich 
spojením. Středem tohoto sámanu je znalost posvátných méter znění. 

Minulost je upamatovatelem všeho, co se kdy událo. Budoucnost  
je prodchnutím možností a forem božího příchodu na zem. Jejich spojením  
je bezpříčinný okamžik uskutečnění. Středem tohoto sámanu je boží 
prozřetelnost. Tento sáman se halí falešnou aureolou přítomnosti. 

Tato jsoucnost se skládá z momentů bytí. Chuť každého z momentů bytí  
je stejná a neměnná, ale jejich příchuť spočívá v naplnění. Jejich spojením  
je chvíle štěstí. Středem tohoto sámanu je skutečné prozření bytosti. 

A takto je položena a seskládána mandala celého bytí. Její dva póly  

jsou konečnost a nekonečnost samotná. Jejich spojením je nutnost bytí.  
Středem tohoto sámanu je brána do naprosté věčnosti. Tento sáman se halí  
do hávu nemožnosti uchopení. To je jeho otázkou a řešením je prozření této 
sútry. 

Neboť tento milostivý proud poučení sesílá Šiva na své stvoření, aby ti, kteří 
jsou takové cesty schopni, neztráceli naději a vědomí boží přítomnosti.  
Takové je poučení první sútry ze Šivových, jenž vyvádí bytost z nemohoucího 
stavu bytí do prozření věčnosti. 

Nyní následuje závěrečné poučení v podobenstvích moudrého z hvězd,  
jenž podle přání Šivy a bohů komentář k této sútře završí. 

I přišel nově vystoupivší na nebesa k moudrému z hvězd, jež tam spočíval 
v tichém pohroužení, uklonil se a otázal: „Pověz mi, moudrý starče, co učiniti 
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mám, abych se možných nadcházejících zrození v pozemských a jiných nižších 
světech vyhnul a od těchto světů navždy oprostil?“  

Mudrc se probral k řeči a odpověděl: „Není třeba, abys cokoliv činil.  
Nyní jsi v nebeském světě, obklopuje tě jsoucnost andělů, tvoje pravé bytí volá 
po znění nebeských písní a takto jsi s tímto světem sladěný. Budeš-li cokoliv 
činit proto, abys zabránil svému opětovnému upadnutí, začneš o tomto souznění 

pochybovat a opětovně sestoupíš do spodních světů.“ 
„Říkáš-li, že není třeba cokoliv pro ono konati, pověz mi tedy, co mám činiti, 

abych se udržel v tomto nebeském světě plném božských bytostí?“ 
A stařec se znovu ujal slova: „Není třeba konat zhola nic. Budeš-li se snažit 

zůstat v tomto světě a toto spojení podpořit, utkvěješ v momentě tohoto světa  
a po čase ztratíš spojení se svojí věčností. A jako dobře naladěný nástroj,  
který se po čase rozladí, i ty utkvěješ v rozpolcenosti a opětovně klesneš  
do nižších světů, čemuž se snažíš usilovně vyhnout.“ 

Však tento zasvěcenec, již zřejmě vyvedený z míry mudrcovou odpovědí, 
pravil: „Je-li mé bytí tedy stále natolik bídné, že ani spočinutí v tomto 
prosvíceném světě nevěstí pro mou bytost nic dobrého, odpověz mi prosím  
na mou nadcházející otázku.“ Stařec se jemně usmál a mírně pokynul,  

aby se tázal nadále. 
„Jakým směrem mám tedy své úsilí směřovat, abych vystoupil z tohoto 

překrásného nebeského světa ještě výše až do světa nejvyššího?“ „Vpravdě 
nejvyšším světem je svět pravdy,“ pokračoval mudrc ve svých úvahách,  

„ale i kdybys prostoupil až do nejvyššího stvoření, nebude ti to nic platné. 
Dávam ti radu v tomto směru skutečně ničeho nekonat. Nejvyšší svět se nachází 
na zenitu, odtamtud není možno kamkoliv stoupat již výše, a proto jediná cesta 
vzhůru vede pouze dolů. A ty bys na takovou cestu vstoupil.“  

„Co mám tedy dělat?“ zněla rezignovaně zasvěcencova poslední otázka. 
Stařec se rozzářil silou svého vědění: „Nekonej zhola nic. Soustřeď se na átmana, 
na přesvatého ze svatých, na jeho jméno a na jeho podobu, aby ti ukázal cestu 
tvého života. Na jeho beztvarost, rozptýlenost a neuchopitelnost, aby ti ukázal 

cestu natolik tajemnou, že o ní nelze nic dalšího v této jedinečné chvíli 
vypovědět.“ Pak tento osvícený řešitel umlkl se zpěvem svatých slov: 

 

Óm, bhútá, bhútá prthaktva, 
       májá, májantá nitjam, 

        sahadža paramátmá muktim šantíhí. 
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      Kaskáda iluze Máji 
 

23) ���'T� 

citt�m m�ntr�ḥ 
Omezené vědomí je zvukem mantry. 

24) U�V���%�� 

pr�y�tn�ḥ s
dh�k�ḥ 
Horlivým, spontánním úsilím 

25) ��)��"#"����T"	W� $ 
vidy
ś�rīr�s�tt
 m�ntr�r�h�sy�m 
prozřeš tuto pravdu o stvořeném těle, jež je tajemstvím 
manter. 
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23) ���'T� 

citt�m m�ntr�ḥ 
Omezené vědomí je zvukem mantry. 

 
Já jsem toto vědomí. Já nejsem toto vědomí. Nejsem mnohým, ani dvojím, 

natož jedním a jistě nejsem žádným. Tak jako je měsíc za temným nebem vždy 
nenápadně přítomným a jako zářící hvězdy na noční obloze zakrývají prázdnotu 
celého stvoření, takovým já jsem ve své nápodobě nevyslovitelného tajemství! 

Forma je vědomím zvukem a tam, kde zvuk zaniká, se rojí přehršel pestrých 

barev. Z jejich odstínů je spřadena zlatobílá květina, jejíž květ je démantový. 
Zemře-li tato květina, stane se prachem božího vanu do prostoru vrženým  
jako bzučící roj včel. Když ten stoupá, stává se zvukem padajících kapek, hrozivé 
strašlivě vřeštící vichřice a dusotem kopyt tisícihlavého stáda.  

„A jaký je zvuk ticha?“, ptají se moudří. Tento svítící neskonale vysoký, 
neskutečně hluboký, ti byl darován, abys na ni odpověděl. Jsoucí také kotoučem 
disku, měsíci se podobá v barvě bělostné, jež oplývá odstíny nejlepších obětin 
másla, mléka a smetany. Samotné slunce je jeho dolním obětním ohněm,  

do kterého se horní měsíc ulévá jako obětina. Z této oběti povstává vždy 
zanikající zvuk. 

Vskutku nejsem zde a nejsem ani tam, neboť vždy zanikající zvuk vlastně 
není. Jako je obsah myšlenek vlastně prázdný oproti nepřerušované inspiraci, 

tím jsem zde jako tyto myšlenky. A jako neskonale malá chvíle v čase nikde 
nekončí a nikde nezačíná, tím nejsem zde, neboť v jakém okamžiku  
bych se našel? 

Takto skutečně rozvažuje ten, který prošel branou na cestu do věčnosti.  

A dále přemítá o tomto výtečném spojení vnitřního a vnějšího okamžiku jako  
o nejlepší cestě konání, neboť není lepšího konání než v souladu s nezkalenou 
vnitřní přirozeností. Vše ostatní plodí zlo a je zlem nakažené, ale špatné prozření 
takového spojení tvoří ještě větší zlo. Proto si říká: „Rozmítám o nápodobě 

věčných obrazů svýma očima.“ Aby zahlédl pravdu, neboť pravda je jediným  
a pravým zvukem mantry. 

On je touto žijící pravdou. Ale já nejsem ani pravdou, ani lží, neboť tato 
nepřirozenost se mě nedotýká. Nejsem ani touto nepřirozeností, ani touto 

přirozeností, neboť taková je přirozenost. A tato přirozenost vždy je takovou, 
kterou je a žádnou jinou. Takto uchopuje sama sebe bez toho aniž by se uchopil 
a je připraven vyvinout nezměrnou snahu ve všech směrech. 
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pr�y�tn�ḥ s
dh�k�ḥ 
Horlivým, spontánním úsilím 

 

Ve všech časech se těchto časů vzdává. Neboť popírá samotnou existenci 
stvoření ba i lákavý sen o sobě jako o existujícím, jsoucím či přítomném.  
A v tomto necítění existujícího spočívá jako ve své pravé podstatě.  
Jako by vdechnul byliny neskutečného vnímání, chutná nepřítomnost prožívání.  
A jako se pocit dotyku neztrácí potom, co byl učiněn, zůstává sám ve svém 
pravém nebytí. 

Tento duch bdící nad vodami takového vnímání se již nenazývá duchem,  
ale nejsoucím věčně hledaným bohem. Neboť našel jsem tohoto nejsoucího, 
velikého i malého zároveň, majícího tvář odvrácenou směrem  od stvoření,  
aby tak nevznikal ani nezanikal, o kterém v nápodobách bohové hovoří. 

„On je řekou nemající pramen.“ Ale co to znamená nemít pramen?  
Uzřím tu řeku před sebou, ale podívám-li se doleva či doprava,  
již zde žádné řeky není. „On je písní vyvěrající z nitra všeho bytí.“  
Ale jak je ji možné zaslechnout? Ať zaměřím svoji snahu na určitý cíl nebo 
naopak nevyvinu žádnou, nezaslechnu její jediný tón, neboť utišení je jejím 
pravým nesnažením. „A takovým je, že není.“ Ale co znamená, že není? 
Nezastavitelný hledající vynaloží takovou snahu, aby na toto nejsoucí přišel,  
že ani samotná snaha nebude. To se nazývá horlivým hledáním.  
A když pak odloží i tuto neskutečnou horlivost, stane se jeho úsilí spontánním. 

Ale protože je tato sútra napsána v nestvořeném, o žádném horlivém  
a spontánním úsílí nemůže být řeč, neboť zasvěcený zří i nápodoby toho,  
co nemá tvar. Horlivým je oheň a spontánní je voda a toto jejich spojení se 
nazývá zářivým světlem úsilí. Ale protože pro tohoto neexistujícího bytí zářivým 
nic neznamená, on nemůže být zářivým světlem úsilí. Toto zářivé světlo úsilí  
je bez jakéhokoliv klamu, a proto je prosté. Ale i samotné stvoření je prosté tím, 
že prostě je. Mohlo by se zdát, že on tedy prostě není, ale to je klam, neboť  
on i toto prostě nejsoucí potřeboval odložit, aby tam náhodou nebyl nalezen! 
On sám je nápodobou tohoto prostě nejsoucího a kdo to tak zří, zří jeho 
samotného. A takto očividně jsoucí jako nápodoba nejsoucího se nachází mimo 
veškerý čas a prostor jako věčně hledaný a nikdy nenalezený, jako v prostoru 
jsoucí a nejsoucí, jako čím dál tím víc tušený až se stává netušeným. A proto  
o něm prostí lidé říkají, že on možná je a možná není a nic o něm nevědí,  
i když právě tamto o něm vědí. A on se tak nechává hledat, ačkoliv nemůže být 
nalezen v tomto stvoření skládajícím se ze sámanů bytí. A tímto je tajemství 
nápodoby skrývající se ve vždy zanikajícím zvuku plně vyloženo. (Ty tak)  
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25) ��)��"#"����T"	W� $ 
vidy
ś�rīr�s�tt
 m�ntr�r�h�sy�m 
prozřeš tuto pravdu o stvořeném těle, jež je tajemstvím 
manter. 

 
A uzříš, jak se toto tajemství odráží ve stvořeném. Ona je mája, ona je božím 

šatem, iluzí stvořeného i nestvořeného. Ona jde vždy proti svojí přirozenosti 
nápodobou toho, co není, aby tak svoji přirozenost zachovávala. A když toto 

bohové pochopili za pomoci zření pravdy, která je bezprotikladná, zděsili se.  
Jak mohou snad dosáhnout věčného boha, jestliže svobodná vůle nedokáže 
změnit jejich vlastní přirozenost? Oni tak stále se propadající do bezvýchodné 
iluze ztrácejí pojetí o tomto nadjsoucím, jehož ani přirozenost neomezuje.  

Oni poznali, že nemohou popřít svoji vlastní přirozenost. A takto uvězněni  
ve své vlastní přirozenosti mnozí přijali tuto bezvýchodnost jako konečnou 
pravdu o veškerém stvoření i nestvoření. Uznali věčného boha jako 
nedosažitelného svrchovaného toho, kdo jsou oni a ještě mnohem víc,  

ale kým ani jeden z nich nemůže být a ani nebýt. 
„A odtamtud vede cesta bez kroků,“ praví moudrost nepocházející z časů.  

V Samotné přirozenosti jsou zapřadeny všechny ostatní přirozenosti,  
ale ty se jinou z nich nemůžeš stát, neboť ty jsi ta jediná přirozenost,  

ve které jsou ty ostatní obsaženy. Pavouk se také nemůže stát pavučinou,  
i když jsou v něm příčiny všech pavučin obsaženy.  

A dále ve všech těchto přirozenostech, kterými se nemůžeš stát se znovu 
nachazí ta, kterou jsi ty. To je ta, ve které nejsi a tak jsi i nejsi zároveň.  

A to je zase jenom mája, neboť do mnohých podobných bezvýchodností vedou 
taková rozjímání. Je to vskutku cesta bez kroků. 

Takto se k sobě navrátiv ve dvou přirozených podobách poznává kořeny 
duality a vidí, že ho tato mája lapí v obou polohách. Obě tyto polohy  

jsou přirozené i jejich spojení je přirozené a celá škála z nich vyvěrajících poloh 
ja zase přirozená. A to je mandala jeho celého bytí. Její podobou v nejsoucnu 
jsou polohy, ve kterých se právě nenachází. Tyto polohy jsou tím, že mohou být. 
A to je zase jenom mája, neboť tyto polohy tu momentálně nejsou. 

Tím poznává, že přirozenost je také plynoucí v čase, jakož i zaujímá bezčasí 
obraz mandaly stvoření a vidí, že jeho svobodná vůle určuje směr jejího plynutí. 
Tak jasně zří, že kdyby mu jeho svobodná vůle byla přirozená, byla by to opět 
jenom mája. Proto se přirozeně rozhodne, že jeho svodobná vůle mu není 

přirozená, i když ji bude muset hledat a projít cestou všech příčin,  
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aby ji snad našel jako skutečně přirozený protiklad samotné bezpříčinné 
přirozenosti. 

Takto prohlédnuv samotnou podstatu iluze vidí, že mája je pouze 
nepochopením svobodné vůle a jako k takové je k ní shovívavý.  
Jakoby se tím obraz odrážel na vodní hladině, ona je k němu vlídná.  
Pak žije s májou znající její podstatu jako se svojí přítelkyní nemající nic proti 

iluzím, které si všechny tyto přirozenosti zapřadené v jeho jediné tvoří. 
On sám si je vědom, že je si sám svou vlastní iluzí a že tomu nemůže  

být jinak. A jako si jeho bytí pohrává se všemi iluzemi, pohrává si i s iluzí nebytí,  
do které tu a tam upadá, aby si pak jeho iluze nebytí pohrála  

s různými formami iluze bytí. 
A tím, že se tyto dvě formy iluze proplétají, je stvořena dualita i se všemi 

svými odstíny a tvary života. Život se tak zdá být přirozený pro všechny žijící 
v iluzi, ale on není, neboť nevědomost těchto žijících iluzí jim z počátku nedovolí 

zazřít bezprotikladnou pravdu.  
A takovýto pohled je skutečně neskonalým tajemstvím manter.  

Jako správně přednášené mantry podle vnitřního božího zření ladně zní,  
tak tato cesta bez kroků ladně zní. Je nepředstavitelně velkým tajemstvím, 

jaktože právě toto vysvětlení vede k rozuzlení celé záludnosti uvěznění  
ve vlastní přirozenosti.  
A jako jsou mantry pro neznalého jejich tajemství pouhými říkankami,  
tak je i celé toto vysvětlení bezvýznamné bez prohlédnutí jeho vnitřního 

tajemství. Skutečně veškerá tvá snaha je marná, neumíš-li odpovědět na to, 
jaktože právě takové ozřejmení je to pravé a pravdivé?! 

Neboť bez tajemství je vše zřejmé. Zřejmě půjdu dlouhou cestou jasných 
spojitostí. Kdo ví, kde je jí konec? Ale já šlapu dál cestou, která má kroky.  

Kolem potkávám svět se svými řekami a potoky. Mantry, kterým nerozumím,  
si odříkám. A až zdáli popěvky smilné máji zaslechnu, její iluzí budou ty zřejmé 
kroky, neboť mája má čas a já též. 

 

Óm mudra, mantra, jantra sváhá, 
       tat májá purvatírtha, 

       akála mrtyu haranam.
 



 

 

� 

 



~ 62 ~ 

�� �!
� 
          K�rm�m�l� p�d� 

       Kaskáda zabřednutí v karmě 
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��rbhe citt�vik
so'viśiṣṭ�vidy
sv�pn�ḥ 
Uvnitř v srdci omezené bytostí sní bezrozdílné vědomí 
svůj sen. 

27) ��)��� 4[�� -8�*����- K -�"#�����\� 
vidy
s�mutth
ne sv
bh
vike khec�rī śiv
v�sth
 
Uvědomění se probouzí přirozeně jako pták vzlétající 
do své pravé podstaty Šivovi. 
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��rbhe citt�vik
so'viśiṣṭ�vidy
sv�pn�ḥ 
Uvnitř v srdci omezené bytostí sní bezrozdílné vědomí 
svůj sen. 

 
Však ten sen je tím svobodným přicházejícím do stvoření. Pohlédnuv  

na strom svých možných cest váhá, který z následků je jeho pravým 
sesnoubením ve stvořený svět. Pak si zvolí podle vnitřní bezčasé logiky svého 

bezrozdílného vědomí. A tomuto se říká cesta světem. 
Ale ty jsi osvíceným zřecem, znalcem tajemství o posvátném, neulpívajícím 

na reálné přítomnosti překryté oponou iluzí. Vskutku všechny cesty jsou 
bezrozdílné a jakákoliv volba svazující. Takto neupřednostňující jakoukoli volbu 

před kteroukoliv další jsi připraven zemřít náhlým tahem meče osudu.  
Ty jsi motýl a smrt motýla je neštěstím pro svět. Neboť letmý zákmit jeho křidel 
rozechvívá počasí a nastane-li vichřice, je to vždy jen fénix, kdo z ní vylétne.  
On je svobodně vzlétajícím k nebesům věčnosti, aby se již možná nikdy 

nenavrátil. 
Toto není cesta zkázi padlých andělů. „Neboť nedá se srovnat 

neporovnatelné.“ Porušení následků nevede k ničemu než k dalším následkům  
a to se nenazývá svobodným. Pravá svoboda je uschována uvnitř v srdci.  

Jedině omezená bytost má srdce, jež se vydává pro věčnost, a sní po naprostém 
vykoupení. Vždyť cesta k němu je vskutku bezrozdílná. 

Jako tahy štětce geniálního malíře vytváří obraz neskonalé bystrosti,  
tím se vědomě zpřítomňuje sen o svobodě. Jako když do života člověka vstoupí 

žena toliko neskonale krásná, že mu sebere veškerá slova ze rtů, tím mizí 
samotné stvoření. Jako když sen už není snem ani skutečností,  
tím se promžiknul. Však zažehnou-li jiskry plamen uvědomění!  
Je to vskutku zvuk křesacích kamenů, jenž je zvukem manter. Tajemstvím zvuku 

je obraz v neskutečnu. A tento obraz drží svatou pózu v tanečním vyjádření.  
Tak je bezvýhradně zřejmé, že věčnost se již dostavila, když se pózy uvolní. 

Oddávám se zázračnému, jež svět nikdy nespatří. Opustiv přirozenost našel 
jsem zázračnost a jako stohy jiskřících plamenů poletujících po obloze ztrácím 

se a znovu objevuji. Jako její neskonalost je bezrozměrná,  
protínám se s přítomností v souhru okamžiků. Neboť jako záře osvěcující  
tuto zemi se skrývá přede všemi, setkal jsem se s nejsoucím neviditelným 
plamenem. A jako vše tuší příchod ještě nenastálého momentu,  

našel jsem ve svém nitru skryté uvědomění. 
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Uvědomění se probouzí přirozeně jako pták vzlétající 
do své pravé podstaty Šivovi. 

 
Jeho cesta je posvěcená a tím i má! On je nezadržitelně svatý. Všechny cesty 

prochází a tím i já. Kam vejde, jeho přirozenost se rozestoupí v samotnou 
věčnost bytí a všichni spatří jeho ve mně samotném, neboť on si přeje být všemi 

spatřován. A kterákoliv otázka by snad k mému bytí vzešla, on sám ji zodpoví 
jakože je milostivým átmanem. On je můj štít a kdokoliv by se mého bytí snad 
chtěl dotknout, nalezne se bez jeho požehnání. On mě promění v ohnivého 
fénixe, abych vylétl k podobě  svého ducha věčného mlčení, k podobě puruši  

a stal se přeposvátnou labutí! 
Neboť já zřím nebe plné hvězd jako její posvátné peří symbolizující počátek 

nového stvoření. A každé máchnutí jejích křídel proměňuje soudržnost bytostí 
v novou cestu životem. A pro bělostnou hruď již žádné cesty neexistují.  

Ona je osou bytí stoupající v úzký krk do tajemných výšin. Ó tajemné výšiny 
dejte mi zahlédnout oko velikého stvořitele, v němž se i samotný čas zrcadlí,  
aby z pohroužení v bytí její zobák vybral to nejvýsostnější. 

Tato koruna má bezpříčinný svit a jas. Zabarvením, které nelze v úplnosti 

zahlédnout, mění přetrvávající období svůj význam pro uvědomění.  
Vše se přetváří a ztrácí jako sněhová vločka, když taje. Ona takto přesahuje 
veškerou příčinnost, přírozenost i samotného átmana. Neboť ona je jako on.  
A on je jako ono. Toto ono v sobě našlo zázračnost bezpříčinného jasu a svitu 

jako nezadržitelné tělo věčnosti. A tím je Šiva ve své podstatě! 
Tato zázračnost se snoubí se sámanem v jeho posvátný okamžik.  

Zázračnost ze zázračnosti přichází k těm, kteří plovou na sámanech jen aby svou 
soudržnost bytí rozpustili v naplnění. A takto vzývám boha, kterého ještě nikdo 

nespatřil, aby se vyjevil! 
Toto je vinutí věčného zpřítomnění a přivanutí oběžnice, jenž roztáčí věčnost 

sámanu. A takto obdařený její příjemností sahá po svobodě naplnění.  
A kamkoliv tato svoboda pohlédne na stromě jeho života, tam se větve změní  

ve zlatavý nektar spjatí.  
Jako když bůh slunce zapřahá svůj zlatý vůz, aby svou pouť neodvratně 

vykonal, tak je nezadržitelný, vášnivě putující na svých paprscích a sluneční disk 
ho pečetí. A boží milost se z takové cesty neztrací, ale roste jako květina 

v tajemství, aby vykvetla v zázraky mnoha okamžiků. 
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Vskutku tak celý svět bude překvapen, ale ty jsi prohlédl budoucnost 
v naplňujícím proroctví. A vskutku jsou paprsky dvojího druhu.  

Ty první se zastaví a to je jejich osud a ty druhé samotné vnitřní světlo pečetí. 
Takto, jakmile odhodil berličku věčných sámanů, pohlédne do dáli a uvidí,  
že stojí tam, kam pohlédl. Přestane vnímat čas a tím se uskuteční v prostoru 
bezčasí. Uvědomí si blaženost toho místa a pojetí čehokoliv nesvobodného 

v něm zemře. Stane se svobodným, nevázaným, sám v sobě volným  
a vše v něm i kolem něj se utiší. Takový je Šiva, taková je jeho pravá podoba. 

A když dosáhl jeho podoby, uzří celý svět kolem sebe v podobě zářivého 
plynutí. A takto, jakmile se do něj světlo opět navrátí, změní své bytí,  

aby sounáležel s rozrůzněním celého stvoření. A kamkoliv upře svůj zrak,  
pravá podstata toho místa se mu vyjeví jakoby rozplétal košík spletený z proutí.  

Neboť je to jeho samotný pohyb, před kterým se všechny světy rozestupují, 
aby tak prokráčel k trůnu mohutné věčnosti. Jako majestátný lev na něj usedne 

v soustředění svého svatého jména. Pozvedne ruce do výše ve znamení 
bezbřehého odevzdání a z této číše vylétnou paprsky, jež stvoří nové světy.  
A toto je podoba Ganéši, slona darujícího bohatství nového stvoření. A vskutku 
takové světy jsou jako disky, které pulzují z radosti života. A toto je jeho podoba 

Skandy, udavatele rytmu správného plynutí, který je dohlížitelem samotného 
času. 

Celé toto činí v naději, že po čase z těchto světů povstane ten,  
který je jemu rovný. A když se setkají, on se nerozestoupí, ale splynou 

v neskonalou božskou záři. Neboť toto je podoba jeho pravého světa bytí! 
On jsoucí zářícím, neskonale světlým až se v něm barvy znovu vyjevují, 

protínající stvoření jako paprsek věků, mající podobu ducha ponořeného  
do písně svatých slov, čeká v trpělivém pohroužení.  

On čeká možná jednoho a možná mnohé. 
 

Óm hamsa paramahamsája, 
        tvam paráša ham, 

sóham purůšání, 
        paramapurůšája Šivóham. 
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Tato je všeprostorná bohyně místa, jež se s mistrem plynutí času snoubí. 

Uctívám tohoto všechápajícího mistra jako bod ve věčnosti, jenž ale samotnou 
věčností ještě není. „On ještě není jím, ale oba jsou jedním.“, dí Šiva.  

A takto se bezrozdílně sdílející, pohlíží na to, co je rozdílné jako na to jediné, 
mající skutečnou hodnotu. 

On jsoucí bodem záře v prostoru se rozrůznil, avšak stále zůstává jediným. 
Všudypřítomný, prastarý z nejstarších se vyjevil z nepoznaného a nebylo místa, 

kde by ho nebylo. Cítím ho v ovzduší, v povětří si pohrává s větrem, co nového 
přinese až se jeho proměna příchodu naplní? Jako člověk dělá malé a velké 
kroky, tím čas jde po dobu, která je mu stanovena a on je ten, který ji stanovil.  
A až se jeho doba naplní, světy se rozplynou ve zlatavou záři.  

Zůstává samotným a je popravdě jediným odrazem věčnosti. Co jeho ústa 
vyřknou, to se v realitu promění. Zaostávající za časem jako by ho nepotřeboval 
doběhnout, je klidným v nitru změn. Do různých stran jeho kroky směřují,  
aby ho tyto paprsky poznaly. A až se tak stane, on se jimi naplní až praskne.  

Jeho louka je poseta květinami hvězd z nejobyčenějších až po kouzelné. 
Trpělivý v plynutí rozjímá nad svou oběžnicí. Její paprsky se rozbřeskly  
a mnohá světla po těch drahách putují. V ornamentu se nachází jako zdroj 
neutuchající síly.  Jsoucí mistryní všech tvarů tam přebývá.  

Toto vidění je jasné, neboť se jeho směr nemění. A to je její zjevná tvář. 
Tuším, že chová tajnou vášeň, o které nedá znát. Potichu se vytratí jako luna  
o novu. A již jí více není! 

Uctívám tuto zjevně nejsoucí jako kdyby po mém boku byla přítomná.  

Její tvary jsou záludné. Ona tu není, abych já tu mohl být. Neboť až se setkáme 
svět mi navždy zmizí z očí. Toto ještě není on, provívá se nesvázán.  
„A jako jsou slova, která se nedají vyřknout, tak tu zůstávám.“ Neboť přišel  
ke mně pramen, který se ze země probudil a vstal, s prosbou, abych neodcházel. 

A jeho volání je jako zurčivý proud řeky. A jeho oddanost je bezbřehý oceán. 
Spatřuji ho jako mistra jediného bodu, jenž mne volá zpět.  
A spatřuji i ji, taková je! 
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Zrodila se z pravod bezbřehého oceánu jako se samotná průzračnost stává 

zjevenou. Souběh její oběžnice je průzračným, skrytým ve všechápajícím 
průhledném nitru jsoucna. Pronikám do prostoru, jenž nemá rozměr.  

Ona je tím tkanivem bezprostorna, jež se rozvírá. Božská, vskutku božská,  
síla plyne světem tak, že jí není. Ó matko jsoucí za závojem bytí! 

Jako se velké kolo otáčí pořád dokola, tím je vnímající bohyní. Vše, co se točí, 
vždy střed poznává. Zdravím tyto loukotě, jež drží osu světa neporušenou 

v krajině bdění. Rozhrnu mlhu ze snění a její tvary se zmlží. Přestávám být  
a to je ona samotná. Tak jsoucí a nejsoucí, že na tom nezáleží. 

Odkládám mysl jak starou nádobu do přihrádky v paměti.  
Mé tělo je v bezčasí opět svěží. Nechápu ji ani slova komentáře,  

to není oč tu běží. Neboť nahlédl jsem do bezprostorna pohledem bez očí  
a neumím ho vyjádřit. Kráčím v jejich krocích, pokud jí to čas dovolí.  
Neboť ona chápe, že čas se mění v bezčasí jako azurově modré jezero, 
 na kterém se nebesa odráží. Můj okamžik přichází, když mraky odplouvají! 

Na nebeské hoře uzřím tu druhou bránu. Nedorazím-li k onomu tajemnému, 
zaznal jsem, že světlem pravé přirozenosti se stanu. A jako je svit hvězd jemný  
a mírný zároveň, barevnou duhu od kraje ke kraji rozeklanu.  

Po jejích obloucích dorazím tak mocně vysoko, že záhy celé jezero  

je jako tečka malé. Vidím v tom ostří jediného, ale je to i ona stále.  
Svezu se v rytmu změny do jeskyně svojí duše. 

Opouštím vidinu boha i bohyně. Sám sebe ztrácím. Jako se změny stávají, 
zůstávám proměněn. Podoba fénixe moji sílu provází. Modlím se k věčně 

zářícímu bohu v temnotách, aby kamenné stěny zprůhlednil.  
Je to však bezkonečný oceán vod. V bezesměrné dáli východiska není. 
Zapomenu na svět, ponořím se do snění a tak bych věčně utonul.  
Není-li on v prostoru, nejsem tam ani já. Do té brány zmizím!  

Je to jen rytmus, co zůstává v zabdělém, a který tě nese dál. Nemajícím tělo  
je ten, který se všeprostornem stal. On je tím svatým jsoucím v bezprostorném. 
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Jako když duch svá roucha odloží a spočine v lázních z čirého světla.  
Takto, když je očištěn, na všechny své hříchy zapomíná. Z knihy příčiny  
a následku byl vymazán. Jako když čirá raní rosa usychá, že až není,  

nejsou již jeho kroky ve zmatení. A čas se diskem paprsků již stal. 
Tento savitar je skrytým bohem v nitru jeho pečetění. Jeho světlo je tím,  

že není. Ve středu srdce v bezčasí se jeví brána z bran zpřítomnění. Věčnost 
nastává v okamžiku uvědomění. Svět, ten již takřka zmizel a více ho tu není! 

Bezprostorným, bezčasím bytosti jeho zvou. Má jméno, jemuž nenáleží tvar. 
Není v bdění, snem ve snění, hluboký spánek rozpoznal. V oběť věčnosti  
pro věčnost se mění. Své jméno zapomíná, aby nebyl nazýván  
tou branou z bran. 

A bohové na nebesích se ptají: „Co zbyde, když už ani bezčasí není?“  
Tento bod se vskutku bezejmenným stal, že se všude různým nachází,  
aby ani bodem nemohl být nazýván. Tajemný a tajuplný mudrci byl jmenován.  
On je ten, který je tam, že je i tady. On je tím, který je tam, že tu již není. 

V bezčasé se změnil a zapomněl se tam a zapomněl se tady o to mnohem víc! 
Tato luna zvaná Bhárgaví žhne svým vlastním světlem, jež odnikud 

nepřichází. Neboť její nesrozumitelná slova se dějí v bezčasí. Proto opustím 
bezejmenné bytí. Ona je tím bezdůvodnem, ke kterému samotní bohové 

směřují. A tyto jsou podoby její vynešené existence. Jako jitřní hvězda je jedinou 
na nebesích, neboť zastínila svit těch ostatních. Jako je ledový ohon komety 
rozprášen, taková je savitarovým třpytem, jehož svit nemá přestání.  
Jako oběžnice nabývá podoby mandaly, kterou si ani Šiva neumí představit.  

A toto jsou její podoby, jež se obětují, že jsou až nejsoucí, že jsou až jsoucí  
a následně natolik tajemné, že jenom ti, kteří je znají, ví, že je neznají.  

A dále se o této, bez jakýchkoliv pochyb, dá toto vypovědět. Tato cesta  
je jasná, neboť ona žhne vlastním svitem. Bezejmenné bytí je jejím domovem. 

Samotní bohové k ní směřují bez jakéhokoliv důvodu. Existence její vynešené 
podoby svědčí o ní samotné. Vše, co se od ní odvrací, se k ní vrací už tím,  
že se odvrací a tak je jedinou hvězdou na nebesích, neboť ostatní hvězdy  
se od ní odvrátily. Savitarův svit nemá přestání v tom, aby se netřpytil,  

neboť jistě by byl savitar jako ohon její ledové komety rozprášen.  
Šiva si ji neumí představit v podobě mandaly, neboť se pro něj obětovala. 
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A takto dosáhla pravé a dokonalé věčnosti. A teprve tehdy, když prošel 

ztajenou stezkou devíti bran, poznal celé stvoření v celistvosti Šrí-jantry mající 
podobu ukrytou v devíti trojúhelnících. 

Tato potrava poznání se mu skutečně vydala v podobách rozličných bohyní. 
Mája je bohyně, kterou uctívají ti, kteří tonou v útrobách dvojnosti. Hvězda 

prázdna je tou, která skutečně dosáhla jednoty v milosti jako když se jediný Bůh 
obětuje pro svět. V ní jako vnitřní plamen klokotá bohyně oběžnice, která je paní 
rozrůzněných cest, po kterých se mudrci vydávají. Šiva jako poklad v nitru 
ukrytý je bohem těch, kteří zanechali všech cest a vstoupili na neexistující cestu 

nedvojnosti. Klaním se před touto bohyní, která je ukryta v nitru Šivy samotného 
a jíž je Šiva samotný. 

Toto je pravý, skutečný a věčný Šiva, s nímž se tito, kteří všech cest 
zanechali, nerozlučně shledávají. Oni toto vědí, oni jeho znají!  

Oni se samotným Šivou rozmlouvají! 
„Ať všechny světy stojí na svých podstatách,“ dí Šiva. Jako tento kaskádový 

komentář stoupal, až neměl, kam by vystoupal, tak tyto světy stojí na svých 
podstatách. A není zde vyššího ani nižšího, jakož se oběžnice rozzáří,  

aby sejmula vidinu zmatení z májina prozření. Tato Mája spatří tak nicotu  
jako hvězdu prázdna a všechny světy na ní spočinou. A takto, když je rozrušen 
prazáklad času, teprve vyvstane harmonie věčnosti jako zlatavá oběžnice.  
A o tomto se říká: „Pro věčnost má každý díl v prostoru jinou příchuť náhody.“ 

Jsoucí vykoupeným v bezprostornu v bezčasí své místo zastává jako orchidej, 
když vykvete a přenádherně voní. Je to vskutku zázrak, že květina usychá.  
Neboť tato pevnost podstaty našla svoje místo právě zde a nyní.  
A toto, které je zde a které je nyní, je mi nejvíce známé, v něm samotném jsem 

dosáhl osvobození. Jako když láska uvadla a její přitažlivost již vědomí neudrží 
v přítomnosti, celé světy se rozpouští v mlžný obraz vzpomínek.  
Toto je paměť v osvícení, která si pamatuje nesčetné věky  
ve stálosti jejich okamžiků, ona mě povede dál. 

  



~ 71 ~ 

32) ��)��/	�"-�^[83�� �� $ 
vidy
s�ṁh
re t�dutth� sv�pn� d�rś�n�m 
aby svrchované vědomí vystoupilo z iluze snu tím, že 
prohlédne. 

 
Jako, když malé děti říkají slova, aniž by věděly, co znamenají, stejnak  

se toto jsoucí a nejsoucí staví ke slovům věčnosti, ke kterým sám Šiva prostoupil 
v podobě nevázanosti k příčině i k pochopení. Ať jenom již věčná slova znějí, 

když sútra nabírá mohutnosti. Ať vše ostatní a všichni mlčí! 
Jako brány milosti jsou tyto modlitby, které prostor poznává.   

Když těmito prochází jako by se jiným stal. A když takto změní své bytí,  
stane se tím, kým ještě nebyl a vše pozná z očí, které nepoznal.  

Stahujíc se k átmanu pravé jeho bytí se rozevře. Již netouží,  
aby ve světech zůstával. Odloučený a sám v sobě přítomný zrodí  
se pro smrt v nový život. Takto žil a takto vstal! 

Bez pochopení v očích ostatních,  neboť jejich život transcendoval,  

stává se tím, kým nemohl být nazýván, ať žil či zemřel. Mimo toto jsoucí  
a dokonce i nejsoucí, zažívá pak blaženost, kterou Šiva zná. A takto naprosto 
odproštěný na nebesích nespočívá, neboť svět je má. A takto zbavený podstaty 
nad nebesa nevystoupá, žije již mimo svět a čas není tím, kým se stal. 

Bezprostorné, bezčasé bytí prostoupila jeho zář. Nestává se tím, kým není. 
Není tím, kým je. Neboť opustil berličky jsoucnosti jako slepá vrátka, která nikam 
nevedou. A jako takto neskonale nepopsatelný byl popsán jako záře beze světla, 
která světlo přesáhla a nenašla v něm zalíbení. Neboť neulpívající je duch svatý, 

svatou abrózií posvěcený, zvěstující příchod anděla, aby nastal čas zázraků  
a on se stal zcela novou podobou. 

Modlím se k Šivovi, který je autorem této sútry i všech jejich komentářů,  
aby se taková přítomnost vyjevila ve slovech jako zázrak k nepochopení,  

neboť tím každý bude fascinován a nové tajemství vstoupí do jeho života. 
Není skutečnost jiná než tajemná. Mája je iluzí toho, že vše je zřejmé  

a tak se samotný poznavatel stává starým až nakonec umírá. Hvězda prázdna  
je iluzí toho, že vše je prázdné a tak tu nezbývá nic než bezbřehá jednota,  

která je pro nic a za nic, přestože se tváří, že je vším. Oběžnice,  
ačkoliv neskonale zrádná, je přeludem báječnosti veškerých možností,  
které, jakmile se stanou, nejsou ničím víc než upamatováním. Naproti tomu Šiva, 
který vše opustil a zanechal, se naprosto oddává tajemství! 
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Takto když následek není jistý, a v podstatě ani příčina není jistá, se znovu 
Šiva zachraňuje přehršlem možných možností, které oběžnice zná.  

A dále, aby tato oběžnice nebyla v zajetí všech možností, které má,  
uchyluje se k hvězdě prázdna jako k nicotě všech možností až žádné již nejsou. 
Aby tato hvězda prázdna nepřestala existovat, opájí se iluzí toho,  
že vše je možné a jsoucí. Tím je samotná mája stvořena. V tomto duchu  

je stvoření naprosto dokonalé. Ale Šiva je ještě dokonalejší, neboť nemáme 
vůbec žadnou představu, jakým jiným způsobem by se ještě dokázal zachránit! 

Tímto, přestože tato sútra zůstane pro většinu stvořených po dlouhé věky 
nerozluštitelnou, je ustanoveno věčné vědění, jež védy popisují jako mistrnou 

černou jádžurvédu. Tajemství této školy nespočívá v tom, že by její učení bylo 
nepochopitelné, ale v tom, že ti, kteří tuto sútru čtou nemají vůbec žádnou 
představu, jaký jiný výklad by byl jestě možný, aby to, co bylo napsáno,  
se v mžiku nestalo v očích Šivy a učenců této školy jenom iluzí,  

kterou se stvoření opájí. Neboť pro ty, kteří touží po vítězství,  
jaké je ve skutečnosti vítězství, které je jenom mlhou iluze? Neboť pro ty,  
kteří touží po poznání a vědění, co je ve skutečnosti jejich znalost  
než přechodnou berličkou, kterou samy s radostí odhodí, jakmile toho budou 

schopni. Neboť pro ty, kteří touží po klidném životě, jaký je tu klid, když neznají 
možnosti, které Šiva má? Neboť pro ty, kteří po ničem již netouží, jaký je tu jiný 
život než nudný, když nedokážou proniknout do podstaty tajemství! 

Takto ten, kdo uctívá samotného Šivu, uctívá největší tajemství, které zná,  

aby pronikl do jeho neproniknutelnosti tím, že se sám takovým tajemstvím 
stane. Toto tajemství bude možná stejné jako Šiva a možná naprosto jiné,  
ale jistě bude kouzelné. A toto kouzelné je vskutku naprosto věčné a žádné jiné. 

A proto ačkoliv konám to, co jiní konají, výsledek mého konání má naprosto 

jinou kvalitu věčnosti, jíž je Šiva samotný. Ačkoliv se vše jeví stejné, oběžnice 
rozlišuje příchuť dané různosti. Přestože pluralita vjemů zatemnila mé vidění, 
veškeré vidění je jedinou prázdnotou. A tito, kteří se topí v přehršli možností,  
žijí ve skutečnosti v Šivově tajemství, avšak jakmile se počnou probouzet,  

brzy na to zapomenou. Modlím se k Šivovi, který je věčným v jediném,  
za jejich spásu. 

 

Bhur, bhuvaha, sváhá, Óm, 
       tat savitur varénjam, 

       déví bhárgaví dhímahí, 
       pratyabhidžňá nitja nahí.



 

 

� 
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Sútra zasvěcení do studia súter 
Já, autor, vědom si úpadku abstraktního myšlení a vytříbeného duchovního 

cítění v dnešní době, zde nyní prozradím tajemství zasvěcení do studia súter. 
Učiním tak proto, aby se čtenář této sútry již nadále nemohl obelhávat či jinak  
si nalhávat, že jeho poučení pro započetí celé věci je nedostatečné,  
zmatečné či jakkoliv mylné. Vykonám tak podle sútrové tradice.  
Prvně vyslovím sútrové verše a vzápětí je okomentuji.  

Kdo plně neprozírá první řádek sútry, studuje sútru až do konce  
nebo do chvíle, dokud plně neprozírá první řádek sútry. Plné prozření závisí  
na vytříbení duchovního cítění, že se celý obraz vidění spojí v celistvý.  
Potom se již abstraktní myšlení nemůže splést. Leda v případě,  
že by nepozornost či jiná zatemnělost způsobila překrytí smyslu.  
To však již nic nezmění na věčném správném vidění dané věci! 

 
 
 

1) Sútra je živoucí. 

2) Přistup k jejím kruhům, pokloň se a otázej. 

3) Zda-li čas je obětí, kterou přinášíš. 

4) Rozvine se jako dlouhé vlákénko. 

5) Nikde nekončí, nikde nezačíná a to jsou její 
kruhy. 

6) Její kruhy jsou životem v tobě. 

 

 
Toto je velké poučení, sútra zasvěcení do studia súter,  
jež se jeví jako naprostý vtip, dokud ji člověk skutečně 

neprozře. 
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Komentář k sútře zasvěcení do 
studia súter 

 
1) Sútra je živoucí. 

Poznej, že sútra je živoucí. Znáš-li tuto zvláštní živost, kterou ona oplývá,  
pak jsi jistě znalcem této sútry, ať jsi ji četl či nikoliv. Ona je živá v tobě  
a ty jsi živý v ní. 

Neznáš-li však její tajemství, pak padni na kolena a modli se k ní, aby ti vyjevila 
svoje tajemství v podobě zcela nového života. Neboť ona je živá  
a ty nejsi víc než mrtvým papírem se symboly! 
 

2) Přistup k jejím kruhům, pokloň se a otázej. 
A pokud ti odpoví: „Neruš mé kruhy.“ Odejdi, abys nenarušil své (kruhy). 

Neboť věz, že její kruhy jsou silnější a pouze tvé se pokřiví. Ona má název, 
kterým ji ostatní jmenují. Ptej se ostatních, abys pochopil, o co se jí jedná. 
Příběhy o této věci kolují, že jednomu topícímu učenci se smysl jedné sútry 
zjevil v zářivém písmu pod vodou. Neboť i to můžou být ti ostatní,  

kteří o jejím smyslu vědí. Příběh pak pokračuje, že onen učenec pochopil i to,  
že dřevo plave na vodě, jak byl držející se mostové trámu vynesen zpět znovu 
na hladinu. Je tedy nadmíru jasné, že ona touha pochopit smysl té sútry  
ho přivedla až na dno i s celým mostem a když ho uviděl, cítil se tak nadlehčen, 

že se znovu vynořil. Pak, když se osušil, ji teprve mohl studovat. 
 

3) Zda-li čas je obětí, kterou přinášíš. 
A nyní i já, autor tohoto komentáře, vidím celý zardělý všechny ženy jako 

sútry. A život by mi nestačil, abych přečetl byť i jedinou z nich! Věda,  
že v příštím životě si nic nebudu pamatovat, tážu se sám sebe: „Zda-li čas  

je obětí, kterou přínáším?“ A nachazím v té otázce takové zalíbení, že dostuduji 
sútru již zítra a láska všech žen se mi jeví jako mizerná. Čím to asi je? Miluji  
jen jednu ženu, jednu sútru a ta mě ani po smrti neopustí. A proto jsem súter 
prostudoval více než dvacet! 
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4) Rozvine se jako dlouhé vlákénko. 
Přidržuj se té nitě jenom jedním prstem. Ona je tak jemná, že kdykoliv ji příliš 

uchopíš, přetrhne se a zmizí. Pokud se ti to přeci jenom nějakým způsobem 
zadaří, mám pro tebe následující radu. Vrať se na začátek a něžně hlaď stránky 
sútry svými prsty. Sútře to udělá dobře a ty si před následujícím pokusem 
procvičíš jemnost hmatu. 

 

5) Nikde nekončí, nikde nezačíná a to jsou její 
kruhy. 

Věz, že prst studující sútru je nezastavitelný. Tvým úkolem je se svým prstem 
rozjet po té niti tak rychle až zjistíš, že nemá konec. Jakmile se ti to povede, 

poletí všechny tvoje prsty, ba celá ruka, dokonce i celé tělo za tím jedním 
prstem. Některým šťastlivcům se s sebou povede vzít svoji židli a dokonce  
i celý svět. Věř mi, že tento výlet se ti bude líbit. Nic jiného ti tak či tak nezbude, 
neboť prst studující sútru je nezastavitelný a tím prstem jsi ty. 

 

6) Její kruhy jsou životem v tobě. 
Ó mistře života sútry konečně jsi došel toho velkého poznání,  

že ty jsi kruhem v životě sútry. Sútra si tě celou tu dobu přála a ty jsi bez 
sebemenšího náznaku nebezpečí otevřel její stránky. A co víc ty jsi je četl,  
ty jsi je studoval a nakonec tě polapily. Už nemůžeš zpátky.  

Co poradíš těm nešťastlivcům, kteří sútru musí číst znova? Aby si to dobře 
rozmysleli? Jenomže to jim stejně nepomůže, protože sútra si je přeje  
a dřív nebo později je dostane. 

 
Toto je brána otevřená, 
         která se zavírá, 

       toto je brána dokořán otevřená, 
        která se zavřela! 


