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Jen blázen si myslí, že je tělem.
Inteligentní člověk si myslí, že je duší spojenou s tělem.
Ale opravdu moudrý muž ve velikosti svého poznání a duchovního rozlišování
si uvědomuje Já jako jedinou skutečnost a ví, že je Brahman.
Šrí Šankaračárja, Vivékáčudámani

4

Úvodní poznámka
Pro indické pojetí spirituality jsou typické tzv. gíty neboli duchovní zpěvy.
Mezi nejznámější patří Bhagavad Gíta, Ribghu Gíta, Aštavakra Gíta a také
Avadhuta Gíta. Jejich tématem je sjednocující poznání našeho pravého Já
získaného mystickou zkušeností. Toto nejvyšší duchovní poznání samozřejmě
není omezeno pouze na východní spiritualitu, ale jde o univerzální mystickou
zkušenost, ve které poznáváme sebe sama, podstatu Boha i světa, která
přináší duchovní osvobození a věčnou blaženost. Všichni muži i ženy všech
možných duchovních směrů minulosti, současnosti i budoucnosti poznali pouze
jedinou Pravdu, a tou je, že Nejvyšší skutečnost, Absolutno, Bůh je
podstatně totožný s naší pravou duchovní podstatou. Mezi nejznámější
představitele tohoto univerzálního jediného poznání naší duchovní podstaty
patří mudrci, rišiové, z dob Upanišad: Šankaračárja a jeho védantická
tradice, Al-Hallaj a Džalaluddin Rumi súfistické tradice, Buddha Šakjamuni
buddhistické tradice nebo Mistr Eckhart křesťanské tradice a další. Z dnešní
moderní doby lze zmínit Ramanu Mahárišiho, který sám doporučoval studium
a poslech těchto starobylých děl – zpěvů, popisujících mystickou zkušenost.
Podstata „božské vize“ je přímá zkušenost – uvědomění, že nejvyšší
Skutečnost, ryzí svobodné bytí – vědomí – blaženost, je podstatně totožná
s naší duchovní podstatou, tedy naším pravým Já. Příčinou našeho utrpení je
stav, ve kterém se prožíváme jako oddělené „já“ s tím, že se prožíváme
a považujeme se za omezenou bytost ohraničenou tělem, oddělenou od
druhých bytostí a světa. Tato oddělená samostatná nepravá totožnost je ego,
které je vyjádřením duchovní nevědomosti a zastřenosti našeho intelektu, jeho
duchovní rozlišovací schopnosti, jež je pravou duchovní inteligencí. Právě
odstranění klamu oddělené bytosti omezené tělem a osobní myslí, který reálně
zakoušíme, je osvobozujícím účinkem mystické zkušenosti poznání sebe
sama. Tomu říkáme „osvícení“, „vysvobození“ či prostě uvědomění sebe
sama v pravdě. Existují různá pojmenování, ale stále jde o jedno jediné:
uvědomění si své podstatné totožnosti s Nejvyšší skutečností – Bohem, ať již
jej budeme nazývat jakkoliv.
Oddělené myšlenky a nesprávné koncepty a představy tvoří překážky, které
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zakrývají světlo vědomí a zabraňují uvědomění – přímému nazírání pravdy a
skutečnosti o nás samých, Bohu i podstatě světa. Vše, co se v našem vědomí
objevuje, všechny jeho představy, myšlenky, city, emoce a sny se svou
kořenovou myšlenkou – pocitem „já“, jsou podobny promítanému filmu na
plátnu. My sami jsme ale právě tím plátnem (zdrojem) a současně jejich
pozorovatelem. Právě tento věčný svědek, Sebe si uvědomující pozorující
vědomí, je naší pravou podstatou, naším pravým Já, vědomím Já jsem. Toto
vědomí je jedinou skutečností a pravdou.
Avadhuta Gíta, v překladu „Zpěv vysvobozeného“, je text nekompromisně
vyjadřující pozici – stav jogína, potulného askety, který dosáhl této
sjednocující mystické zkušenosti. Hovoří přímo ze svého stavu uvědomění
o sobě a o podstatě této zkušenosti. Tento a jemu podobné texty musíme ale
správně číst. Nejedná se o filozofické koncepty učenců, ale o přímou
transmisi, přímé vyjádření duchovní skutečnosti jaká je. Její vztahování na
mysl a chápání tohoto zpěvu jako doktríny či filozofie je nebezpečným
klamem. Ani se nejedná o obhajobu advaitického pohledu na svět apod., ale
jde o prašad, o sdílení intuitivní přímé zkušenosti osvíceného mudrce. Cílem
a smyslem těchto textů je sdílení této pravdy, nikoliv přesvědčování o ní.
Cílem a smyslem těchto textů je přinášet nám duchovní osvobození a posilu
z moci slov pravdy čerpající z přímé duchovní mystické zkušenosti, tedy
zbavovat nás chybných a nesprávných přesvědčení o nás samých.
Avadhuta Gíta nás vyzívá k poznání Pravdy, nejvyššího poznání o nás
samých. Avadhuta je potulný asketa, který se naprosto zřekl světa. Tato
duchovní tradice je tvořena potulnými jogíny, kteří, jak se traduje, chodili nazí
a naprosto sjednocení s božským vědomím, kdy svět zakoušejí pouze na
okraji svého vědomí. Mezi takové avadhuty se řadí i Bhagavan Nitjánanda.
Na první pohled nám tento text bude jistě připadat příliš asketický,
jednoduchý, až neuvěřitelný, či jako jenom „juchání“. Ve skutečnosti se ale
jedná o nejvyšší Pravdu. A nezapomínejme, že má moc nás osvobodit. A o to
ve skutečnosti jde.
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O autorovi
O skutečném autorovi Avadhuta Gíty se neví takřka nic. Evidentní je, že šlo
o plně uvědomělého jogína se znalostí sanskrtu. To je jediné, co lze jistě říci.
Tento text je zdrojem duchovní inspirace a pomoci pro nesčetné generace
duchovních hledajících už po staletí. Konec každé kapitoly nám říká, že
autorem je Šrí Dattátreja. Uvádí se, že tato informace tam byla přidána
později. Podle indických mýtů byl Šrí Dattátreja inkarnací Višnua, který se
narodil mudrci Atrimu a jeho ženě Anusaje. Podle legendy šlo o královského
syna, který odmítl své dědictví a stal se potulným asketou, který se kompletně
zřekl světa. Proto mu byl dán přídomek „Avadhuta“. Později se pojmenování
avadhut stalo v Indii rozšířeným pro duchovní praktiky, jogíny, askety bez
domova, po našem „bezdomovce“, kteří se zřekli běžného života ve
společnosti a plně se věnovali jenom duchovní praxi a spočívání v Já.
Text vznikl někdy mezi 9. a 10. stoletím. Téma je shodné pro všechna
podobná písma. Je jím dosažení zkušenosti uvědomění Já. V textu se
nehovoří o duši a sjednocení s Bohem, ale o přímé zkušenosti vědomí, kde
oddělenost mezi subjektem a objektem, tedy pozorovatelem a pozorovaným
světem, je překročena plným vykořeněním ega a z něj plynoucí nevědomosti.
Jde o zpěv konečného poznání, konečné skutečnosti, Já. Text zachovává
nesektářský a nedoktrinální pohled. Pro Já autor používá pojmy Brahman
(advaita védánta), Puruša (samkhija jóga) i Šiva (tantra, šivaismus). Zpěv
vyjadřuje základní poznání sebe sama. Vyjádřeno slovy advaity: aham
brahmasmi (Já jsem Brahman); slovy šivaismu: shivoham (Já jsem Šiva);
slovy mystického křesťanství: „Já a Otec jedno jsme, ale Otec je větší než
Já jsem“, tedy naši podstatnou totožnost s Bohem.
Poznání sebe sama není možné dosáhnout bez pomoci milosti neboli
duchovní pomoci od mistra v těle, siddhy nebo Boha a vlastní vytrvalé
správné duchovní praxe. Začátečníky odkazuji na základní texty o praxi
duchovního života. Samotný tento text může být pomůckou na cestě. Zbavuje
nás nesprávných přesvědčení a vede k uvědomění střípků, ochutnání našeho
pravého Já. Tím, že je psán z pozice toho, kdo spočívá ve stavu samarasa,
tedy si je plně vědom sebe sama jako svobodného Já, které je současně
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i vším projeveným, je text naplněn rasou tohoto poznání.
Nechť je text všem nápomocen na duchovní cestě k Bohu.
11. 5. 2013 v Praze, JK
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Kapitola první
1.

V pravdě, pouze Boží milostí vyvstane v nitru poznání Jednoty.
Tak je nakonec člověk osvobozen od velkého strachu života a smrti.
2.

Vše, co existuje v tomto světě tvarů, není nic jiného než Já a Já samo.
Jak potom má Bůh uctívat sám sebe?
Šiva je absolutní celek!
3.

Pět jemných duchovních elementů, jejichž kombinace utvářejí svět,
je klamných podobně jako fata morgána na poušti.
Komu se pak mám klanět?
Já sám jsem neposkvrněné Jedno.
4.

V pravdě, celý tento vesmír je pouze mé Já.
Není ani oddělený, ani neoddělený.
Jak mohu vůbec tvrdit, že existuje?
Mohu jej pouze pozorovat s posvátným úžasem a hrůzou.
5.

Co je potom srdce nejvyšší pravdy, jádro poznání nejvyšší moudrosti?
Je jím uvědomění „Já jsem Já, beztvaré Jedno; mojí vlastní podstatou
pronikám vším, co je.“
6.
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Tento jediný Bůh, který září v nitru všeho
a jenž je prost tvarů jako obloha bez mraků,
je ryzí, bez poskvrny, Já všeho.
Prost pochybností, toto je, co Já jsem.
7.

Já jsem neomezená neproměnná Jednota;
Jsem ryzí vědomí prosté všech tvarů a omezení.
Nevím, jak a komu se v tomto světě jeví radost a utrpení.
8.

Jsem prost duševní karmy, ať již dobré nebo zlé;
jsem prost fyzické karmy, ať již dobré nebo zlé;
jsem prost slovní karmy, ať již dobré nebo zlé.
Překračuji smysly; jsem ryzím nektarem poznání Já.
9.

Mysl je prostá tvaru jako obloha,
přesto nabývá výrazů miliónů tváří.
Projevuje se jako obrazy z minulosti nebo jako tvary světa,
ale není nejvyšším Já.
10.

Já jsem Jedinou skutečností; Já jsem toto vše!
Jsem nerozlišený a za všemi tvary.
Jak mám chápat Já?
Jako neprojevený a současně projevený svět.
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11.

Ty, jsi také Jediné! Proč tomu nerozumíš?
Jsi neproměnné Já, stejné v nitru všech.
Jsi v pravdě neomezený; jsi všepronikajícím Světlem.
Jak může pro tebe existovat jakýkoliv rozdíl mezi dnem a nocí?
12.

Pochop, že Já je trvalé věčné Bytí, jednota ve všem bez rozdílu.
„Já“ je jak subjekt, tak nejvyšší meditační objekt.
Jak můžeš vidět dva tam, kde je pouze Jedno?
13.

Ani zrod, ani smrt se netýkají tebe;
nikdy jsi nebyl tělem.
Je dobře známo, že „Vše je Brahman“;
písma toto sdělují mnoha způsoby.
14.

Jsi TO, co je v nitru i vně.
Jsi Šiva, jsi vším ve všem.
Proč jsi tak pošetilý?
Proč neustále pobíháš jako vystrašený přízrak?
15.

Ve skutečnosti neexistuje nic jako sjednocení, nebo oddělení pro tebe nebo
pro mě.
Není zde „já“, „ty“, ani různé světy.
Vše je Já a pouze Já.
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16.

Nemůžeš být slyšen, čichán nebo chutnán.
Nemůžeš být viděn nebo pociťován hmatem.
V pravdě, ty sám jsi konečnou Skutečností.
Proč se proto znepokojovat?
17.

Ani zrod, ani smrt, ani aktivní mysl, ani vysvobození, ani nesvoboda se tě ve
skutečnosti nedotýkají.
Proč tedy, můj drahý, takto naříkáš?
Ty i Já jsme beze jména a tvaru.
18.

Ó mysli, proč jsi tak zmatená?
Proč pobíháš zmateně jako vystrašený přízrak?
Uvědom si neviditelné Já!
Odstraň připoutanost a buď šťastný a svobodný!
19.

V pravdě, ty jsi neproměnná Esence všeho;
ty jsi nehybná Jednota, jsi Svoboda bez omezení.
Nepatří ti ani připoutanosti, ani averze.
Proč se tedy strachovat a podléhat žádostem?
20.

Všechna písma shodně tvrdí, že ryzí beztvará nerozlišená Skutečnost je
Esencí všech tvarů a forem.
O tom není žádných pochybností.
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