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Resumé 

Tato práce představuje středověkou bengálskou višnuistickou tantrickou tradici 
sahadžijá a snaží se rozluštit komplikovaný alegorický příběh o krádeži nektaru, který 
nacházíme v jednom z významných textů této tradice, Amritarasábalí. V příloze pak 
připojuje česko-bengálskou bilingvu tohoto textu. 

Sahadžijá je v rámci Bengálska velmi významným a přitom málo probádaným 
náboženským směrem, který zajímavým a plodným způsobem propojuje dvě 
zdánlivě zcela odlišná prostředí – místní podobu tantrismu a gaudíjský višnuismus. 
Sahadžijá tak v sobě obsahuje jednak silný tantrický důraz na provádění rituální 
praxe na rovině lidského těla (včetně rituální soulože) a jednak snahu o dosažení 
čisté nesobecké lásky. 

Text Amritarasábalí je z velké části naplněn alegorickým příběhem, který 
popisuje cestu jednotlivce za vysvobozením. Hrdinou tohoto příběhu je zloděj 
jménem Sabá, který představuje lidskou duši. Spolu se svými devíti společníky (kteří 
představují fyzické a mentální složky člověka) prochází Sabá řadou nebezpečí, až se 
mu nakonec s pomocí tajemných dívek podaří vstoupit do paláce těla, kde nalezne 
svou vlastní podstatu a dosáhne vysvobození.  

Přestože hlavní osa tohoto alegorického příběhu je vcelku jasná, především 
popisy rituální praxe v komplikovaných obrazech lotosů, jezer, měsíců, sluncí a 
čmeláků zanechává řadu nejasných nebo dokonce zcela bílých míst. 
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0. Technické údaje 

0.1 Přepisy a překlady 
Slova v bengálštině a v sanskrtu odlišuji v textu a v poznámkách kurzívou 
(s výjimkou vlastních jmen, např. Kršna, Gólóka) a uvádím podle zavedených 
populárních přepisů. V textu práce se u zavedených sanskrtských termínů vždy 
držím jejich sanskrtské podoby, i když se vyskytují v bengálském textu (zachovávám 
tedy „v“ místo „b“ i koncové „a“, píši s čárkou nad „e“ a „o“ – čili „préma“ nikoliv 
„prem“ a „bháva“ nikoliv „bháb“). U méně obvyklých slov připojuji při prvním 
výskytu v závorce odborný přepis, pokud se od populárního přepisu liší (za 
odlišnost přitom nepovažuji například čárku nad samohláskou v populárním 
přepisu oproti makronu v odborném, nebo změnu „j“ v odborné „y“ a „dž“ 
v odborné „j“). Obecným pravidlem je zde zachování jasné identifikovatelnosti 
výrazů, která se v populárním přepisu do češtiny může ztrácet. V bibliografických 
citacích, v citacích originálních textů pod čarou i v příloze s bengálskou bilingvou se 
držím odborného přepisu a slova nesanskrtizuji. Kvůli sjednocení pravopisu při 
citacích z různých zdrojů vynechávám zdvojené souhlásky po nadepsaném „r“ 
(rephà) – čili nikoliv „karttá“ ale „kartá“. 

Překlady v samotném textu práce se snaží ilustrovat výklad a jsou často 
vytržené z kontextu, zatímco závěrečný celkový překlad je celistvý. Proto se mohou 
překlady některých strof v textu práce a v příloze co do stylistické úpravy drobně 
odlišovat. 

0.2 Seznam použitých zkratek 
ABh – Ánandabhairab 
ARS – Amritarasábalí 
ART – Amritaratnábalí 
AS – Ágamsár 
BB – Bibartabilás 
CC – Čaitanjačaritámrita 
NiG – Nigúrhárthaprakášábalí 
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1. Úvod 
Cílem této práce je rozbor a interpretace středověkého bengálského textu 
Amritarasábalí (Am	tarasàbalã – dále jen ARS), který patří mezi významné prameny 
pro studium pestré škály višnuistických tantrických tradic označovaných souhrnně 
jako sahadžijá (sahaji¼à). Na začátku stručně představím tuto tradici a hlavní rysy její 
nauky a praxe. V další části se budu zabývat samotným textem ARS, jehož větší část 
zabírá příběh o krádeži nektaru. Ten se v návaznosti na starší výklady pokusím 
přeložit a interpretovat jako alegorii cesty člověka za vysvobozením. V závěrečné 
příloze pak uvádím celkový překlad ARS v česko-bengálské bilingvě. 

2. Sahadžijá – vznik a základní vymezení 
Sahadžijá je nejednotný soubor středověkých bengálských višnuistických tantrických 
tradic.1 Vznikala zřejmě postupně v druhé polovině šestnáctého století propojováním 
prvků z místní podoby tantrismu a z takzvaného gaudíjského višnuismu. Sahadžijá 
tvořila původně nejspíš jakýsi spodní proud gaudíjovské tradice, z níž se začala 
jasněji vydělovat pravděpodobně teprve ke konci šestnáctého století.2 Právě kolem 
roku 1700 zřejmě vznikají zásadní sahadžijovské texty, mezi které náleží i ARS.3 
Pokud můžeme soudit z bohaté literární produkce, dosáhla sahadžijá svého vrcholu 
v průběhu sedmnáctého a na začátku osmnáctého století.4 Následný úpadek této 
tvorby nejspíš úzce souvisí s politickou a hospodářskou nestabilitou Bengálska 
v polovině osmnáctého století, kdy zemi postihla celá řada ničivých válek.5 Na 
bengálské náboženské scéně se v této době objevují desítky až stovky menších i 
větších náboženských tradic, které se sahadžijou často spojovala celá řada příbuzných 
prvků, zároveň se od ní ale více či méně podstatným způsobem lišily.6 Není možné 
určit, kolik z těchto tradic vznikalo skutečně nově a přímo čerpalo z odkazu sahadžije 
a kolik z nich byly starší a dříve nedoložené tradice, které se sahadžijou pojil spíše 
společný genetický původ ve starých vrstvách bengálského tantrismu. Není také 
jasné, zda polovina osmnáctého století znamenala definitivní úpadek a postupný 
zánik „klasické“ sahadžije, nebo zda v této době pouze přestávají vznikat nové texty, 
avšak tradice sama žije dál. Maníndramohan Basu7 se sice zmiňuje o širokém 

                                                 
1 Přes tuto vnitřní pluralitu budu o sahadžije pro jednoduchost často hovořit jen jako o „tradici“.  
2 M. M. Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, reprint, Delhi: Gian, 1986, s. 202. 
3 Ohledně stáří tohoto textu panují ovšem nejasnosti (viz kapitola 3.1.4). 
4 Pravděpodobnou datací sahadžijovských textů se nejrozsáhleji zabývá Basu (ibid., s. 273–291). 
5 Tato nestabilita částečně souvisela také s nástupem britské Východoindické společnosti. Podrobněji 
o tomto období viz J. Strnad et al., Dějiny Indie, Praha: Lidové noviny, 2003, s. 570–574. 
6 Mezi nejprobádanější a nejznámější z těchto tradic patří báulové (bàul) a kartábhadžové (kartàbhajà). 
7 Jména Manãdramohan Basu, Manindramohan Bose a Manindra Mohan Bose, která se nacházejí 
v bibliografii, patří jedné a téže osobě – první varianta je vědecký přepis jeho jména z bengálštiny, 
další dvě jsou různé způsoby přepisu do angličtiny. Při bibliografických citacích se držím podoby 
jména, která je uvedena v tiráži konkrétního díla. V textu uvádím tohoto autora vždy ve správném 
populárním přepisu do češtiny, tedy jako „Maníndramohan Basu“, nebo jen jako „Basu“. 
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rozšíření sahadžijovských tradic ještě v první čtvrtině dvacátého století,8 není ale 
jisté, jestli se skutečně jednalo o „klasickou“ sahadžiju. Jako doklad tehdejší síly této 
tradice totiž Basu uvádí například každoroční masivní poutě do města Ghošpáry 
(Ghoùpàçà), které je přitom centrem zmiňované „pozdější“ tradice kartábhadžů.9 

Pojem sahadžijá se začal používat někdy na začátku dvacátého století a 
v sekundární literatuře se vžil ve značně širším významu, než jak jej budu v této 
práci používat já. Zřejmě nejrozšířenější je pojetí Shashibhusana Das Gupty, který 
pod termín sahadžijá mimo mnou vymezenou oblast zahrnuje také buddhistické 
tantrické proudy, které v Bengálsku působily na přelomu prvního a druhého 
tisíciletí.10 Zřejmě nejširší definici pojmu sahadžijá pak přináší vůbec první badatel 
v této oblasti, Maníndramohan Basu,11 který hovoří také o takzvané „šivaistické 
sahadžiji“ nebo o „starší višnuistické sahadžiji“.12 Mezi zmiňovanými proudy je ale tak 
velká časová a nauková propast, že jejich umělé zahrnutí pod jeden termín je podle 
mého názoru nepřiměřené. Domnívám se, že podobnosti a shody, které tyto tradice 
spojují, je nutné připsat na vrub společné inspiraci ve starších tantrických tradicích, 
spíše než postulovat existenci nějakého vágně definovaného sahadžijovského proudu 
procházejícího z větší části v skrytu napříč téměř celým bengálským středověkem.13 
Považuji tedy za účelnější omezit pojem sahadžijá jen na to, co Basu označuje jako 
„post-čaitanjovská sahadžijá“ a Das Gupta jako „višnuistická sahadžijá“. Jak vyplyne 
z dalších kapitol, i takto úžeji ohraničenou sahadžiju je možné popsat jen v hrubých 
rysech.  

2.1 Tantrické kořeny sahadžije 
Z krátkého vymezení na začátku této kapitoly vyplývá, že sahadžijá vyrůstá ze dvou 
kořenů, z nichž první jsem označil neurčitě jako bengálský tantrismus. Sahadžijá 
nenavazovala na žádnou konkrétní tantrickou tradici, ani na žádný precizně 
vypracovaný a jasně vymezený systém, jaké známe z „klasického“ sanskrtského 

                                                 
8 M. Bose, „An Introduction to the post-Caintaya Sahajiyā Cult“, Journal of the Department of Letters 16 
(1927), s. 1–2. 
9 S. Banerjee, „From Aulchand to Sati-Ma: The Institutionalization of the Karta-bhaja Sect in 
Nineteenth-Century Bengal“, in S. Banerjee, Logic in a Popular Form, Calcutta: Seagull Books, 2002, 
s. 128. 
10 Například S. Das Gupta, Obscure Religious Cults, 3rd ed., Calcutta: Firma KLM, 1995, s. 113–120. 
Pozoruhodné texty této tradice se nám dochovaly ve sbírce písní zvaných čarjá (caryà). O těch více D. 
Zbavitel, Bengálská literatura: Od tantrických písní až k Rabíndranáthu Thákurovi, Praha: ExOriente, 2008, 
s. 17–32. 
11 Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 142–143. 
12 Pro podrobnější analýzu užívání tohoto mnohoznačného termínu viz R. M. Davidson, „Reframing 
Sahaja: Genre, Representation, Ritual and Lineage“, Journal of Indian Philosophy 30.1 (2002), s. 48–50. 
13 Ostatně sám Basu přiznává, že texty buddhistických čarjí byly zřejmě sahadžijovským autorům 
neznámé (Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 273). Přímou návaznost námi zkoumaných 
tradic na tuto „buddhistickou sahadžiju“ tedy můžeme zdá se poměrně spolehlivě vyloučit.  
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tantrismu.14 Jejím zdrojem byl spíše jakýsi „lidový“ tantrismu, který prorůstal celým 
tehdejším bengálským náboženským prostorem, postrádal ale jasnější kontury. Jako 
nejpřesnější se tedy jeví hovořit o jakémsi všeobecném bengálském tantrickém 
podhoubí, ze kterého sahadžijá čerpala. 

Co přesně toto tantrické milieu obnášelo, nelze vzhledem k nedostatečným 
pramenům konkrétně určit. S velkou dávkou zjednodušení můžeme říci, že se 
jednalo především o soubor různých jógových technik a nauk, které se soustřeďují na 
rituální manipulaci s prvky a silami lidského těla, dále pak práce s rituálně nečistými 
substancemi (především se sexuálními tekutinami) a přesvědčení o tom, že cesta 
k vysvobození nebo k nadpřirozeným schopnostem vede skrze překonání duality na 
úrovni mužského a ženského pohlaví pomocí rituální soulože. 

2.2 Gaudíjský višnuismus a jeho vliv na sahadžiju 
Druhým zdrojem sahadžije byl takzvaný gaudíjský (neboli bengálský) višnuismus.15 
Zakládající postavou tohoto hnutí byl světec jménem Čaitanja (1486–1534), který 
v Bengálsku zavedl a zpopularizoval uctívání Kršny coby nejvyššího boha, k němuž 
je třeba se vztahovat především skrze láskyplnou oddanost (bhakti). Tato tradice 
existuje dodnes16 a narozdíl od zmíněného tantrického milieu je prakticky už od 
svého vzniku velmi hojně textově doložena. Vypracovala si také komplexní theologii, 
na jejíchž základech sahadžijá staví. Podrobnější rozbor gaudíjského višnuismu je 
mimo možnosti této práce i jejího autora, proto se jen v krátkosti dotknu těch prvků 
gaudíjovské nauky a praxe, které nějaký způsobem souvisejí se sahadžijou.17 

Systematická theologie gaudíjského višnuismu je z podstatné části dílem 
takzvaných gósváminů, šestice vysoce vzdělaných bráhmanů, kterým se podařilo 
propojit extatickou zbožnost propagovanou Čaitanjou s rafinovaným theologickým 
systémem. Gósváminové v návaznosti na starší koncepce přesně identifikovali a 
popsali hierarchii všech myslitelných emocionálních stavů člověka ve snaze vytyčit 
cestu k dosažení pocitu čisté nesobecké lásky ke Kršnovi (préma). Skrze ni pak adept 
dosahuje vysvobození, pojímaného jako zakoušení nejvyšší kršnovské blaženosti 
(mahábháva). 

Postup, jak správného emocionálního naladění dosáhnout, je odvozen od 
klasické indické divadelní teorie rasy (doslova „šťáva“, v přenesením významu 

                                                 
14 Pro základní orientaci v tantrismu a jako zdroj odkazů na další literaturu lze doporučit například 
stručnou a výstižnou stať, jejímž autorem je André Padoux („Tatrism“, in M. Eliade (ed.), The 
Encyclopedia of Religion, complete and unabridged ed., vol. 14, New York: Macmillan, 1995, s. 272–280). 
15 Lze se setkat také s označením čaitanjismus (caitanya sampradà¼ – doslova „tradice čaitanjovců“), 
které je v jistém ohledu přesnější, protože tento směr působí už od svých počátků také daleko za 
hranicemi Bengálska. Označení „gaudíjský višnuismus“ je ovšem častější (a to i jako sebeoznačení) a 
proto mu v této práci dávám přednost. 
16 Její pozdní odnoží je například celosvětově známé Hnutí Haré Krišna („International Society for 
Krishna Consciousness“, neboli ISKCON).  
17 Jako základní pramen ke studiu ranných dějin a nauky gaudíjského višnuismu lze doporučit S. K. 
De, Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal, 2nd ed., Calcutta: Firma KLM, 1986. 
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„estetický prožitek“). Sádhaka (tj. ten, kdo provádí náboženskou praxi – sádhanu) 
usiluje v podstatě o co nejvěrnější „herecké“ vyjádření prémy. Scénář mu poskytuje 
legenda o Kršnově pozemském zrození ve Vrndávanu a rolí, kterou má ztvárnit, je 
jedna z pastýřek (gópí)18 zamilovaná do Kršny tak, že je pro něj ochotná obětovat 
cokoliv. Cílem je naprosté ztotožnění s přidělenou rolí. V tom momentě přestává být 
sádhaka pouhým imitátorem a stává se postavou samou. Tímto způsobem v sobě 
vybudí čistou prému, plnohodnotně vstoupí přímo do Kršnovy božské hry (lílá), a tak 
dosáhne největší možné blízkosti ke Kršnovi, jakou gósváminská theologie 
připouští.19 Vzhledem k takto vytyčenému milostnému ideálu nepřekvapuje silně 
erotizovaná symbolika, která je typická pro gaudíjovské texty. 

Posledním prvkem gósváminské theologie, který zde v krátkosti zmíním, je 
pojetí Čaitanji jakožto společného projevení Kršny a jeho božské družky Rádhy 
v jednom těle. Důvodem k tomuto zvláštnímu vtělení je nespokojenost Kršny, který 
byl při svém pozemském zrození ve Vrndávanu oddělený od Rádhy a nemohl tak 
přímo zakoušet nejvyšší možnou emoci, tedy oddanou lásku k sobě samému. Proto 
se rozhodl ještě jednou vrátit na zem, tentokrát spojený se svou milou v jednom 
těle.20  

2.3 Amalgamizace sahadžije 
Jakým způsobem probíhala sahadžijovská syntéza tantrických prvků s gaudíjským 
višnuismem, není možné přesně určit. Jak sahadžijá, tak gaudíjovci se k tomuto 
problému sice poměrně často vyjadřují, jejich svědectví jsou ale z našeho pohledu 
nevěrohodná. Pro gaudíjský višnuismus je totiž sahadžijá se svým používáním 
nečistých substancí a provozováním rituálního sexu morálně nepřijatelná a jakákoliv 
spojitost s ní (byť by byla skutečná) je tedy jako nežádoucí popírána. Sahadžijá 
naopak ve svých textech návaznost na důležité postavy gaudíjského višnuismu 
(včetně samotného Čaitanji) silně zdůrazňuje – je třeba ovšem předpokládat, že se 
často jedná spíše o pokus přivlastnit si část jejich autority a věhlasu. 

Vzhledem k implicitní přítomnosti tantrických představ v bengálském prostředí 
můžeme předpokládat, že gaudíjský višnuismus byl tantrismem už od počátku do 

                                                 
18 Postupně došlo k přesunu důrazu na takzvané maňdžarí (ma¤jarã), družky Kršnovy nejmilejší 
pastýřky Rádhy, které se na erotickém laškování božského páru nepodílejí přímo, ale pouze sdílením 
Rádžiných emocí. Důvody shrnuje například D. L. Haberman, Acting as a Way of Salvation: A Study of 
Rāgānugā Bhakti Sādhana, 1st Indian ed., New Delhi: Motilal Banarsidass, 2001, s. 87. 
19 Imitace a posléze naprosté ztotožnění se s přidělenou rolí se děje pochopitelně jen na úrovni vnitřní 
imaginace, ačkoliv se objevily také pokusy pojmout napodobování ženských vzorů více doslova. 
Podrobně se naukou i praxí gaudíjského višnuismu zabývá v sugestivně nazvané knize Acting as a 
Way of Salvation David Haberman (ibid.). 
20 E. Dimock, The Place of the Hidden Moon: Erotic Mysticism in the Vaiùõava Sahajiyà Cult of Bengal, 2nd 
ed., Chicago –London: University of Chicago Press, 1989, s. 32. K otázce Kršnových pozemských 
zrození viz kapitolu 3.3.2.1. 
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jisté míry ovlivněn.21 Právě prvky jako následování ženských vzorů stojících mimo 
hranice společenských konvencí (pastýřky udržují s Kršnou nemanželský milostný 
vztah), důraz na pěstování emoce lásky, erotizovaná symbolika nebo snaha o 
propojení mužského a ženského principu v jednom těle pozoruhodně dobře zapadají 
do sahadžijovské tantrické nauky a praxe. Přímé doklady o vlivu tantrismu na 
zakládající postavy gaudíjského višnuismu sice nemáme, existuje ale několik 
nepřímých indicií. Lze například doložit, že gósváminové znali přinejmenším některé 
sanskrtské tantrické texty.22 Také u Nitjánandy, který byl po dlouhou dobu vůbec 
nejbližším Čaitanjovým stoupencem, nacházíme některé náznaky silné tantrické 
inspirace.23 Je proto velmi dobře možné, že i další členové gaudíjovského hnutí byli 
tajnými tantriky, jak to o nich tvrdí sahadžijovské texty. 

Z dostupných zdrojů sahadžijovské i gaudíjovské provenience se zdá, že 
přinejmenším během Čaitanjova aktivního působení a v prvních desetiletích po jeho 
smrti byly uvnitř hnutí přítomny jak poměrně výrazné tantrické tak i proti-tantrické 
postoje. Mezi těmito dvěma extrémy se pak pohybovala pestrá škála polonezávislých 
guruovských linií. K oddělování zřetelných tantrických vlivů od gaudíjovské 
„ortodoxie“ docházelo zřejmě teprve postupně ke konci šestnáctého století, kdy se 
začíná objevovat poměrně jasně vymezená skupina tradic, o které můžeme mluvit 
jako o sahadžiji.24 

2.4 Problémy studia 
Dříve než představím základní prvky sahadžijovské nauky a praxe, je potřeba se 
krátce zastavit u potíží, se kterými se badatel při studiu sahadžije a při četbě 
sahadžijovských textů setkává. 

2.4.1 Vnitřní nejednotnost 
Především je to nejednotnost celého hnutí. Jak je u podobných tradic v Indii obvyklé, 
sahadžijá neměla žádnou centrální autoritu. Jednalo se o volně sdruženou skupinu 
různých guruovských linií, které sice spojovala řada společných prvků nauky i 
praxe, ale které se od sebe mohly zároveň podstatným způsobem lišit. Chybí navíc 
také všeobecně přijímaný korpus autoritativních textů. Zdá se sice, že některé spisy 
se těšily široké oblibě napříč velkou částí sahadžijovských proudů,25 ani to ovšem 
neznamená, že by tyto texty nemohly být v různých liniích vykládány různě. Je proto 

                                                 
21 Tvrdí to především Dimock (ibid., s. 41–67), připouští to ovšem i De (Early History of the Vaisnava 
Faith and Movement in Bengal, s. 28), který se jinak netají svým odmítavým postojem k tantrismu a 
k shadžiji (viz například ibid., s. 26–27). 
22 Dimock, The Place of the Hidden Moon, s. 82–83, ale také De, Early History of the Vaisnava Faith and 
Movement in Bengal, s. 28. 
23 Doklady o Nitjánandových tantrických sklonech shrnuje Dimock (The Place of the Hidden Moon, s. 46–
52).  
24 Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 202. 
25 Mezi tyto texty patřila podle všeho také ARS. Basu ji dokonce označuje za vůbec nejdůležitější text 
celé sahadžije („An Introduction to the post-Caintaya Sahajiyā Cult“, s. 71). 
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potřeba mít na paměti, že sahadžijá tak, jak ji zde představuji, je pouze jakousi ideální 
konstrukcí – středem, ke kterému se jednotlivé tradice více či méně blížily, aniž by se 
s ním kterákoliv z nich zcela shodovala. 

Z této nejednotnosti zároveň plyne, že při výkladu jednoho textu (v našem 
případě ARS) není možné automaticky vycházet z textů dalších – nelze totiž zaručit, 
že představy v nich obsažené jsou zcela totožné.  

2.4.2 Utajení 
Naše porozumění sahadžiji významně komplikuje také fakt, že se jedná o tradici 
přísně esoterickou. Nauka je určena jen pro zasvěcené a ti jsou vázáni slibem 
mlčenlivosti. Na úrovni textů se to projevuje používáním komplikovaného 
mnohovrstevnatého jazyka, který záměrně rozostřuje význam předkládaného 
materiálu. Nazývá se „záměrný jazyk“ (sandhàbhàùà) nebo také „jazyk příšeří“ 
(sandhyàbhàùà). Nejedná se o prostý kód, který je možné s patřičným klíčem snadno 
rozluštit. Slova nebo celé komplikované obrazy v tomto způsobu vyjadřování často 
poukazují hned k několika významovým rovinám zároveň a v řadě případů přitom 
není možné říci, že by některá z těchto rovin byla pravdivá, zatímco ostatní by byly 
jen jejími „zástěrkami“. Nemusí být tedy nutně jeden správný význam, ale může být 
několik správných významů, které se stávají aktuálními v různých kontextech. 

Texty jsou určeny k tomu, aby je žákovi vykládal jeho učitel. Ten si pak 
z možných interpretací vybíral vždy takovou rovinu výkladu, jaká se nejlépe hodila 
pro konkrétního žáka s ohledem na jeho vyspělost a potřeby. Nezasvěcený badatel se 
tak nachází v situaci, kdy mu do mozaiky pochopení, kterou se snaží poskládat, 
chybí podstatná část kamínků. V řadě bodů se tak musí spolehnout na intuici a 
podložené spekulace. Je potřeba tedy počítat s tím, že naše porozumění zdaleka není 
dokonalé a z principu věci ani nikdy nemůže být. 

2.5 Základní prvky sahadžijovské nauky 
Na tomto místě se omezím jen na první nastínění základního pohledu sahadžije na tři 
klíčové a vzájemně provázané oblasti: na uspořádání světa, na postavení člověka a na 
cestu k vysvobození. K podrobnějšímu rozboru těchto i dalších prvků se dostanu 
v průběhu výkladu samotné ARS, která se dotýká skoro všech uzlových bodů 
přediva sahadžijovské nauky i praxe. 

2.5.1 Pojetí světa 
Představy sahadžije o světě a jeho vzniku jsou monistické, používají ale dualistický 
koncept klasické sánkhje. Nad dva prvotní sánkhjové principy, neměnného ducha 
purušu (puruùa) a matérii prakrti (prak	ti), nadřazuje sahadžijá ještě původní 
nerozlišenou jednotu obou těchto prvků. Z té se procesem postupného dělení rodí 
tento náš svět. Sahadžijovský text Ágamsár (dále jen AS) popisuje proces stvoření 
s použitím erotického výjevu následovně: 
 

Takto spolu [Kršna a Rádhá] rozmlouvali při laškování lásky, 
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vtom jim vyklouzla kapka a spadla do světa. 
Tento proud brahma skanul do vody […] 
z něj se zrodil Neposkvrněný […]26 

 
„Neposkvrněný“ potom z příkazu Kršny tvoří celý svět. Vše tedy vzniká právě 

z oné kapky sexuálních tekutin, která je výsledkem spojení Kršny a Rádhy. Tento 
dynamický milostný akt, v němž jsou Kršna a Rádhá věčně spojeni jako dva „póly“ 
magnetu, které nemohou existovat jeden bez druhého, není ale jen příčinou všeho, 
ale zároveň se na všech rovinách kosmu neustále donekonečna opakuje. Rádhu a 
Kršnu proto není správné pojímat jako dva nezávislé principy. 27 Jak se píše v AS: 
 

Rádhá-Kršna jsou jedno tělo, to věz zajisté, 
kdo je bude od sebe oddělovat, bude mít jen potíže.28 

 
Oddělování Kršny a Rádhy je projevem nedostatečné znalosti pravé povahy 

věcí, která je zapříčiněna působením síly nazývané májá. Jejím prostřednictvím Kršna 
zakryl původní jednotnou a věčně blaženou podstatu všeho, což mu umožnilo 
stvořit náš svět, ve kterém reálně zakoušíme dualitu. Podstatné ale je, že májá není 
nějakou vnější silou, ale je součástí vlastní podstaty samotného Kršny. Dualita, tak 
není ontologická, ale gnozeologická. Podstatou (svarúpou) všeho je stejná blažená 
jednota, ale májá nám jako závoj brání ji poznat a prožívat. 

2.5.2 Cesta k vysvobození a pozice člověka  
Cestou k vysvobození je pochopitelně překonání této duality a návrat do původní29 
dokonalé jednoty. Prostředkem, který k tomu má člověk podle sahadžije použít, je 
jeho vlastní tělo. Vysvobození spočívá v odhalení božské svarúpy, nikoliv ale skrze 
popření fyzického těla (rúpa), ale skrze jeho očištění a přeměnění v odraz dokonalé 
původní jednoty. 

Cílem tedy není pouze intelektuální pochopení základní soupodstatnosti všeho, 
ale přímé uskutečnění a zakoušení blažené božské celistvosti v tomto světě a v tomto 
těle. ARS se k této otázce vyjadřuje zcela jasně ve strofě 42, kde říká, že „kořenem 
uctívání je toto mužské tělo“.  

Dualita je, jak jsme viděli na příkladu kosmogonie, popisována především jako 
dualita mužského a ženského pohlaví (Kršna a Rádhá, puruša a prakrti).30 Klíčem 
                                                 
26 M. Basu, Sahaji¼à sàhitya, Kalikàtà: Kalikàtà bi÷vabidyàla¼, 1932, s. 100–101, „eta bali dui jan bosi 
premraïge / khasi¼à paçila bindu àbrahmastambe / sei brahma bahi¼à dhàrà jalete paçila […]/ janmi¼à nira¤jan 
[…]“. 
27 Na rozdíl od sánkhje tedy monistická koncepce sahadžije nepřipouští oddělenou existenci 
nezávislého puruši, který je zcela nedotčený materiální složkou světa představovanou prakrti. 
28 Ibid., s. 96: „Ràdhàk	ùõa ek dehe jàniho ni÷ca¼ / dvibhàg karile tàr baçai saü÷a¼“. 
29 Slovo „původní“ zde platí ve smyslu kauzálním, nikoliv ve smyslu temporálním – původní 
celistvost existuje stále neměnná v nulovém čase, nedá se proto říct, že nějak časově předchází našemu 
světu. Je ale jeho kauzální příčinou. 
30 Slova puruša a prakrti znamenají zároveň „muž“ a „žena“. 
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k jejímu překonání v praktické rovině pak logicky nemůže být nic jiného, než 
pohlavní spojení. 

Cíle rituálního sexu jsou přitom vlastně dva a korespondují s dvěma zdroji 
shadžije – v tantrické linii má rituální soulož vést ke spojení mužské a ženské esence, 
které představují sexuální tekutiny, a v linii gaudíjovského pěstování lásky je cílem 
rituální soulože zakoušení prémy. Jedná se tak vlastně o překonání duality na úrovni 
fyzické i na úrovni emocionální. Oba tyto cíle, které společně tvoří cíl jediný, 
rozeberu podrobněji. 

2.5.2.1 Pěstování prémy 

Snaha o dosažení prémy, která činí ze sahadžije velmi výjimečný tantrický směr, 
pochází z gaudíjovské theologie. Prostředkem tu ovšem není imaginační praxe 
gósváminů, ale právě rituální sex. Je to v jádru paradoxní přístup, protože hlavním 
hnacím motorem soulože není čistá nesobecká préma, ale její pravý opak – hrubá 
tělesná touha po vlastní rozkoši, tedy káma. 

Sahadžijá ovšem věří, že s pomocí správné přípravy a řádně provedeného 
rituálu je možné zkrotit sílu sexuálního pudu a přeměnit jej v čistou lásku. K této 
paradoxní alchymistické proměně má přitom dojít v momentu nejvyššího vybuzení 
kámy, tedy při souloži. Netřeba zřejmě příliš zdůrazňovat, že se jedná o velmi 
nebezpečný proces, jehož neúspěch může způsobit sádhakovi z pohledu duchovního 
vývoje hrozivé až nenapravitelné škody. Při výkladu ARS také uvidíme, že na tuto 
cestu se mohou vydat jen nemnozí, a to ještě po splnění řady komplikovaných 
podmínek. 

2.5.2.2 Tělesné tekutiny 

Druhým (a pravděpodobně hlavním) cílem rituální soulože je snaha o čistě fyzické 
nastolení původní jednoty spojením mužské a ženské esence v těle sádhaky. Ženskou 
esenci pravděpodobně představovala menstruační krev, nebo sexuální tekutiny, 
mužskou esenci pak semeno.31  

S touto sjednocenou substancí je nutné ještě dále pracovat a postupně ji 
pročišťovat. K tomu dochází pomocí ne zcela jasného procesu uvnitř sádhakova těla.32 
To je přitom vnímáno jako mikrokosmický obraz makrokosmu a spojování mužské a 
ženské esence je tedy vlastně mikrokosmickou reverzí kosmogonického procesu, jak 
jej naznačil výše citát z AS. Na konci sádhany obnovuje adept z fyzických sexuálních 
tekutin muže a ženy právě zmíněnou kapku vzniklou při nikdy nekončící souloži 
dvou vesmírných principů. 

Naše znalosti o přesném průběhu tohoto procesu jsou bohužel velmi 
spekulativní, protože otázka rituální soulože patří k nejpřísněji střeženým částem 

                                                 
31 O identifikaci těchto tekutin uvádí více například G. Hayes, Shapes for the Soul: A Study of Body 
Symbolism in Vaiùõava Sahajiyà Tradition of Medieval Bengal, PhD. Thesis, University of Chicago, 1985, s. 
111–114. 
32 Tímto procesem se obsáhle zabývá text Amritaratnábalí (Am	taratnàbalã; dále jen ART) a je také 
hlavním tématem disertace Glena Hayese (ibid.). 
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sahadžijovské praxe. Slova a obrazy, které bengálské texty používají pro popis 
inkriminovaných tekutin a procesů, jsou notoricky mnohoznačné a tedy velmi 
matoucí pro nezasvěceného badatele. 

Tyto nejasnosti dále prohlubuje skutečnost, že v návaznosti na představu o 
neoddělitelnosti puruši a prakrti se v sahadžiji objevuje (v indickém světě obecně 
poměrně rozšířená) představa, že polovina mužského těla (buď spodní, nebo levá) je 
ve skutečnosti ženská. Tento koncept umožňuje skutečně prováděnou rituální soulož 
opustit, protože ženský pól je uvnitř muže a tak nemusí být přítomnost skutečné 
žena potřeba. Přestože v zásadě nemáme pochybnosti o tom, že v rámci sahadžije hrál 
rituální sex klíčovou úlohu, z častých zmínek o ženské části uvnitř muže (které 
nacházíme i v ARS) je patrné, že i tato „vnitřní žena“ měla v průběhu praxe důležité 
místo. Je dokonce velmi dobře možné, že v rámci sahadžije existovaly různé způsoby 
sádhany a skutečné provádění rituální soulože figurovalo jen v některých z nich. 

2.6 Prameny 
Ještě něž přistoupím k rozboru samotné ARS, je potřeba shrnout prameny, které 
máme ke studiu tohoto textu i celé sahadžije obecně k dispozici. 

2.6.1 Primární literatura 
Při práci s texty jsem vycházel ze dvou moderních vydání sahadžijovských děl od 
Maníndramohana Basu33 a Paritoše Dáse.34 Nejedná se ovšem o vydání kritická.35 Co 
se samotného textu ARS týče, nejsou mezi oběma vydáními podstatné rozdíly. Oba 
autoři hojně komentují pod čarou, kde pro ilustraci často uvádějí originální citace 
z jiných nevydaných textů. Řada poznámek je zcela totožná a zdá se proto, že Dás 
rozsáhle čerpal právě ze starší Basuovy edice. 

Basuova sbírka obsahuje krátký úvod, stovku kratších básní (takzvaných padů) a 
tři delší texty – kromě ARS také AS a poté Ánandabhairabu (ânandabhairab; dále jen 
ABh).  

Dásův výběr obsahuje čtyři delší sahadžijovské texty – kromě tří právě 
zmíněných také ART. Celou sbírku stejně jako každý jednotlivý text opatřil Dás 
několikastránkovou předmluvou. 

Se všemi delšími texty s výjimkou ABh jsme se seznámili v rámci společného 
čtení ve spolupráci s Lubomírem Ondračkou a Jindrou Štolcovou – překlad, který je 
součástí této práce, je tak do velké míry kolektivním dílem. Tím se rozhodně nechci 
zbavovat odpovědnosti za jeho nedostatky, ale naopak poděkovat za řadu 
inspirativních nápadů, které mi výrazně pomohly k vytvoření této práce. 

Kromě těchto čtyř textů sloužily jako primární zdroje četné citace v sekundární 
literatuře, o kterých se zmíním níže. 

                                                 
33 Basu, Sahaji¼à sàhitya. 
34 P. Dàs, Caitanyottar pratham càriñi sahaji¼à pÒthi, Kalikàtà: Bhàratã buk sñal, 1972. 
35 Několik příkladů nekonzistentnosti týkajících se Dásovy edice ART nabízí Hayes (např. Shapes for 
the Soul, s. 98, pozn. 119; s. 255–256, pozn. 312). 
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Korpus sahadžijovských textů je ale mnohonásobně větší. Jen v knihovně 
Kolkatské university (University of Calcutta) se podle Basua nachází více než dvě stě 
padesát sahadžijovských rukopisů36 a podle Das Gupty je přibližně stejné množství 
také v knihovně Bengálské literární společnosti (Baïgã¼a sàhitya pariùad).37 Další 
rukopisy jsou nepochybně roztroušené také v jiných bengálských knihovnách i po 
soukromých vlastnících. Přestože autoři sekundární literatury měli k dispozici 
podstatně rozsáhlejší korpus textů, než se kterým jsem pracoval já, citují jen 
z několika desítek děl. Zdá se tedy, že většina těchto rukopisů stále čeká na 
podrobnější prozkoumání. 

Kromě dvou vydání, která jsem zmínil, se tištěním sahadžijovských rukopisů 
zabývalo také kolkatské nakladatelství Battala press, kde na konci 19. století začaly 
sahadžijovské texty vycházet tiskem nejdříve. Soudě podle nejrozsáhlejšího 
dostupného seznamu sahadžijovské literatury38 zde vyšlo přinejmenším čtyřiadvacet 
textů, a to včetně ARS. 

V českém prostředí jsou ovšem bohužel rukopisy v bengálských knihovnách 
i tato stará vydání nedostupná.  

2.6.1.1 Nigúrhárthaprakášábalí a její relevance 
Nigúrhárthaprakášábalí (Nigåçhàrthaprakà÷àbalã; dále jen NiG) je pro interpretaci ARS 
klíčovým pramenem. Svůj výklad o něj opírají všichni autoři sekundární literatury, 
kteří s NiG pracují v zásadě jako s komentářem k ARS. Tento klíčový text bohužel 
nemám k dispozici jako celek, přesto se musím pokusit o jeho představení a kritické 
zhodnocení jeho relevance alespoň s pomocí citací v sekundární literatuře. 

I z tohoto nedostatečného materiálu se totiž zdá, že NiG není ve skutečnosti 
v pravém slova smyslu komentářem k ARS, ale že se jedná spíše o pokus o syntézu 
různých sahadžijovských textů a představ. Vzhledem k vnitřní nejednotnosti 
sahadžije je ale taková syntéza velmi problematická a zdá se, že snaha o převedení 
veškerého materiálu na společný jmenovatel přivedla autora NiG k některým 
hrubým zjednodušením. Jak se pokusím ukázat v průběhu výkladu, interpretace 
poskytnuté s touto pomocí ne vždy přesně odpovídají tomu, co (podle mého názoru) 
říká samotná ARS.39 

To ovšem rozhodně nemůže být důvod, abychom NiG z výkladu ARS vyloučili. 
S úzkým výběrem primárních textů i s velmi omezeným a nejistým pochopením ARS 
mohu jistě těžko konkurovat textu, který je sám přímou součástí sahadžijovské 
tradice. Jen je potřeba mít stále na paměti syntetický charakter NiG a kriticky 
přezkoumávat způsob, jakým interpretuje ARS. 

2.6.2 Sekundární literatura  

                                                 
36 Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 292. 
37 Das Gupta, Obscure Religious Cults, s. 113. 
38 Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 293–302. 
39 Týká se to především čtveřice Sabových společníků a také pětice strážců lotosového jezera (viz 
kapitoly 5.2.2, 5.2.3 a 5.2.5) 
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Ke studiu sahadžije existují čtyři zásadní monografie. Souhrnně o celém tématu jako 
první pojednal Basu ve své knize The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal.40 Přes 
některé nedostatky, jako je například příliš široké pojetí sahadžije, o němž jsem se 
zmiňoval v úvodu, nebo určitá snaha zdůrazňovat emocionální stránku sádhany na 
úkor té fyzické, je to i po osmdesáti letech stále klíčový zdroj informací. 
Nedocenitelné jsou především citace ze sahadžijovských textů v bengálském 
originále. Často se jedná o vůbec jediné dosažitelné úryvky z důležitých spisů, které 
buď tiskem nikdy nevyšly, nebo nejsou dostupné. 

Z Basuova díla vycházel autor nejznámějšího pojednání o sahadžiji, Edward 
Dimock,41 který téma zpracovává sevřeněji a v modernějším hávu. Především 
z výběru témat a citací (které jsou bohužel v angličtině) je ale jasně vidět, že Dimock 
silně přebírá od Basua. I u něj je patrná jistá tendence interpretovat sahadžiju 
jednostranně jakožto náboženství čisté duchovní lásky. 

Poslední a nejnovější anglicky psanou prací je nevydaná disertace Glena 
Hayese.42 Hlavním tématem této práce je rozbor představ o fungování těla, jak je 
zachycuje ART. Zároveň v ní ale najdeme také poměrně široký obecný úvod 
a dokonce i několikastránkový rozbor ARS. Přes násilnost některých konceptů 
a nekonzistentnost některých myšlenek je tato práce velmi cenná. Hayes se narozdíl 
od předchozích autorů dokázal podívat na studovaný materiál „neromantizujícím“ 
pohledem a soustředil se především na fyzickou stránku sahadžijovské sádhany. 

To do velké míry platí i o jediné bengálské knize v mém výběru, jejímž autorem 
je opět Paritoš Dás. Zdá se ostatně, že právě toto dílo posloužilo Hayesovi jako jeden 
z hlavních inspiračních zdrojů. Podle citací v sekundární literatuře dospíváme k 
závěru, že Dásova práce je zřejmě jediným bengálsky psaným dílem, které se 
úspěšně pokouší o věcné zkoumání sahadžije nezabarvené ostrým polemickým tónem 
typickým pro produkci autorů z řad gaudíjských višnuistů. Mimo to je Dás také 
druhým bohatým zdrojem nedocenitelných citací v bengálském originále.  

Vedlejším (ale velmi cenným) zdrojem poznání o sahadžiji, je také dílo 
Shashibhusana Das Gupty.43 Přestože se kriticky vymezuji vůči jeho příliš volné 
definici sahadžije, přináší tento autor i díky širokému komparativnímu záběru celou 
řadu důležitých poznatků a v neposlední řadě také mnoho cenných citátů 
v bengálském originále. 

2.6.3 Pozdější tradice 
Důležitým zdrojem pro studium sahadžije je komparativní materiál, který nám 
poskytují mladší tradice, které se sahadžijou buď přímo inspirovaly, nebo vyrůstaly 
z podobných kořenů. Jedná se ovšem o velmi špatně probádané prostředí, takže 

                                                 
40 Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, první vydání 1930. Na stejné téma publikoval Basu o 
tři roky dříve také rozsáhlý článek („An Introduction to the post-Caintaya Sahajiyā Cult“), který ale 
později vydaná kniha v některých ohledech přehodnocuje. 
41 Dimock, The Place of the Hidden Moon, první vydání 1966. 
42 Hayes, Shapes for the Soul, 1985. 
43 Das Gupta, Obscure Religious Cults, první vydání 1946. 



 13 

vyvozování jakýchkoliv obecných závěrů je zde značně nejisté. Zdá se, že mezi 
distinktivní rysy těchto tradic nepatřila zřejmě jen návaznost na bengálské tantrické 
prostředí, ale také silná inspirace v šaktismu, v neortodoxním muslimském súfijském 
prostředí a v malé míře i v přicházejícím křesťanství. Oproti sahadžijovské praxi pak 
tyto tradice zřejmě obecně kladly a kladou důraz spíše na jednodušší formy 
zbožnosti, než na komplikované rituály.44 Přes řadu příbuzných prvků a motivů, 
které nacházíme například u poměrně dobře popsaných tradic báulů a kartábhadžů,45 
je potřeba se mít při porovnávání těchto tradic se sahadžijou na pozoru. Přestože 
například ve svých textech používají tyto skupiny stejnou nebo velmi podobnou 
symboliku jako sahadžijá, za těmito obrazy se mohou skrývat značně pozměněné 
představy.46 

                                                 
44 Banerjee, „From Aulchand to Sati-Ma“, s. 125–126. 
45 Kartábhadži se z anglických autorů zabýval podrobněji pouze Hugh Urban (H. URBAN, The Economics 
of Ecstasy: Tantra, Secrecy, and Power in Colonial Bengal, New York: Oxford University Press, 2001); 
překlady z jejich písní pak přináší v knize Songs of Ecstasy: Tantric and Devotional Songs from Colonial 
Bengal, New York: Oxford University Press, 2001. 
46 Přejímání této symboliky může být do velké míry způsobené tím, že devocionální gaudíjovská 
literatura (višnuistické pady) byla zdaleka nejrozšířenějším a nejprecizovanějším žánrem soudobé 
bengálské literatury (Zbavitel, Bengálská literatura, s. 96). 
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3. Amritarasábalí – úvod 

3.1 Technické údaje 
Ještě než přistoupím k samotnému textu ARS, zbývá uvést několik technických 
poznámek.  

3.1.1 Formální stránka ARS 
Co se formální stránky týče, ARS má 341 strof ve dvou obvyklých metrech – ve 
dvojveršovém pajáru (pa¼àr) a šestiveršovém tripadí (tripadã). Basuovo vydání 
obsahuje oproti Dásovu navíc pět strof (20, 294–297). 

3.1.2 Autorství ARS 
V celém textu ARS, jak jej máme k dispozici, není ani jednou zmíněno jméno jejího 
autora. Pisatel sám se vždy označuje jen jako „žák Mukundadeby“.47 Bengálský 
jazykovědec Sukumár Sen ale cituje úryvek z textu Sárábalí, v němž je za pisatele 
ARS označen Mathurádás.48 Stejné jméno uvádí Basu mezi Mukundadebovými 
žáky49 a není proto vyloučené, že tento Mathurádás může opravdu být pisatelem 
ARS. 

3.1.3 Původ ARS 
Mukundadeb je podle sahadžijovské tradice autorem série šesti sanskrtských spisů 
nazývaných dohromady v pozdějších textech Mukundamuktávalí. Mezi tituly, které 
obsahuje, figurují také tři texty, které známe v bengálské verzi – mezi nimi také ARS 
a ART. 50 Zdá se tedy, že bengálská ARS, je vlastně převodem sanskrtského originálu. 
Tomu by odpovídalo jednak výše zmíněné autorství, které je připisováno jednomu 
ze žáků Mukundadeby, jednak samotný úvod ARS, kde se hovoří o tom, že původní 
nesrozumitelný (tj. zřejmě sanskrtský) text Mukundadeb převedl do pajáru (tedy do 
bengálského metra) a nadiktoval ho svému žákovi (29–30).  

Autor sanskrtského předobrazu ARS, je zároveň autorem sanskrtské předlohy 
ART.51 Z toho vyplývá, že při interpretaci ARS má ART výsadní postavení, protože 
na rozdíl od ostatních textů můžeme předpokládat, že zachycuje stejnou, nebo velmi 
blízce příbuznou nauku a praxi. 

                                                 
47 Kromě varianty „Mukundadeb“ používá ARS také podoby „Šrímukunda“, nebo „gósvámin 
Mukunda“.  
48 „Knihu Amrtarsábalí vyjevil / žák vznešeného Mukundasvámího jménem Mathurádás“, v originále 
„am	tarasàbalã granthe karilà prakà÷ / ørãmukundasvàmãr ÷iùya nàm Mathuràdàs“, citováno v S. Sen, 
Bàïgàlà sàhityer itihàs, 3¼a saüskaraõ, 2¼a khaõóa, Kalkàtà: ânanda pàbli÷àrs, 1993, s. 74. 
49 Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 279. 
50 P. Dàs, Sahaji¼à o gauçã¼a baiùõab dharma, Kalikàtà: Phàrmà ke el em, 1978, s. 102. 
51 Za pisatele ART označuje text samotný Mukundadáse, což by mohlo být jiné označení pro 
Mukundadebu. Hayes se ale domnívá, že se ve skutečnosti jedná o jméno Mukundadebova žáka a 
poměrně přesvědčivě to také dokládá (Shapes for the Soul, s. 100–108). 
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3.1.4 Stáří ARS 
Samotná tradice řadí ARS mezi čtyři první sahadžijovské texty. Jasně se o tom 
zmiňuje NiG: 
 

Ágamsár je první, Ánandabhairab po ní 
potom Amritaratnábalí, to věz zajisté, 
potom Amritarasábalí, oceán rasy.52 

 
Mukundadeb byl podle několika sahadžijovských textů přímým žákem Krišnadáse 
Kabirádže (K	ùnadàs Kabiràj),53 který zemřel někdy na začátku sedmnáctého století. 
S poukazem na to datuje Basu ARS přibližně do této éry.54 

Hayes se sice domnívá, že uvedená pasáž z NiG ukazuje spíše na přednost ve 
smyslu kvality, nikoliv ve smyslu stáří, ale v dataci ARS se s Basuem příliš 
nerozchází. Sepsání sanskrtské předlohy klade do první poloviny sedmnáctého 
století a překlad mezi léta 1650 až 1700.55 Vzhledem k pravděpodobné linii guruů a 
způsobu geneze ARS, na něž ukazují všechny dostupné primární prameny, se mi 
právě tato varianta jeví jako nejpravděpodobnější.56 

3.1.5 Metodika interpretace 
Jak vyplývá z výše uvedených problémů studia, je potřeba při interpretaci ARS 
zacházet velmi opatrně s primárními i sekundárními prameny. Mým cílem tedy bude 
podle míry spolehlivosti co nejpřesněji odlišit čtyři výkladové roviny:  
 
1. Co nám říká text samý. 
2. Co nám říká text s pomocí další primární literatury. 
3. Jak text interpretuje sekundární literatura. 
4. Jak text interpretuji já.  
 

Při výkladu budu postupovat částečně lineárně, tak jak si to žádá převážně 
narativní charakter textu, převážně se ale budu držet jednotlivých motivů, které 
budu sdružovat do tematicky laděných kapitol. Lineární výklad nebo průběžný 
komentář by vzhledem k „roztěkanosti“ ARS, která se k některým námětů často vrací 
na několika různých místech, pochopení textu spíše znesnadnil. 

                                                 
52 V originále „àgamsàr àge ha¼, ànandabhairab tàrpar / ihàr par am	taratnàbalã jànibe nirdhàr / ihàr par 
am	tarasàbalã raser samudra“, citováno v Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 180. 
53 Dàs, Sahaji¼à o gauçã¼a baiùõab dharma, s. 101. 
54 Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 202. 
55 Hayes, Shapes for the Soul, s. 106. 
56 Dimock s odvoláním na Sukumára Sena datuje ARS až do roku 1793 (The Place of the Hidden Moon, 
s. 144, pozn. 43), zdá se ale, že nejspíš špatně pochopil Senovu poznámku, která rokem 1793 datuje 
pouze jeden konkrétní rukopis ARS (Sen, Bàïgàlà sàhityer itihàs, 2¼a khaõóa, s. 86, pozn. 150). Moje 
vydání Senova díla je ovšem pozdější než to, z nějž cituje Dimock. 
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Při výkladu v závorce odkazuji na čísla strof v přiloženém překladu. Podle něj 
čísluji také strofy uvedené v textu práce. Originál ARS cituji přímo v poznámce jen 
pokud je to nutné kvůli překladovým rozdílů oproti jiným autorům. 

3.2 Mangaláčaran a linie tradentů: strofy 1–32 

3.2.1 Shrnutí 
Začátek ARS je jakýmsi technickým úvodem celého textu, který by se snad dal 
přirovnat k našim kategoriím „poděkování“ a „tiráž“. Po sanskrtském oslavení 
Rádhá-Kršny (tedy Rádhy a Kršny v jedné podobě), Čaitanji a celé ARS začíná vlastní 
text tradičním velebením důležitých postav gaudíjovské tradice (tento žánr se 
nazývá mangaláčaran; maïgalàcaraõ). Nejprve autor opěvuje svého gurua 
Mukundadebu, dále oslavuje Čaitanju společně s Nitjánandou a Advaitou, tedy 
s předními představiteli celé gaudíjovské tradice. Ve třetí strofě postupně vzývá 
šestici gósváminů.57 Dále velebí Krišnadáse Kabirádže a jeho nejslavnější dílo, 
Čaitanjačaritámritu (Caitanyacaritàm	ta; dále jen CC). Od páté strofy následuje další 
oslavování gurua, který je veleben jako ten, kdo odhaluje nauku a podstatu nejvyšší 
jednoty. V desáté strofě se pak říká, že nejvyšším cílem lidského zrození je poznání 
sahadže. 

Poté následují strofy, které popisují linii tradentů nauky o sahadže nebo o sahadža 
vastu. Tato nauka pochází podle ARS od Čaitanji, který ji sdělil Svarúpovi, od něj se 
dostala ke Šrírúpovi (zřejmě jiné jméno pro Rúpu Gósvámina), který ji předal 
gósváminu Raghunáthu Dásovi, od něhož ji přijal Krišnadás Kabirádž a od něj 
nakonec Mukundadeb, který svému žákovi diktuje ARS. Důležitou roli inspirátora v 
tomto procesu hrál podle ARS také Nitjánanda. Ve strofách 17–21, na které se 
podrobně zaměřím níže, se pak hovoří o úskalích vyjevování této nauky a naznačují 
se určité spory uvnitř tradice.  

3.2.2 Linie tradentů 
V linii tradentů nauky o sahadže, kterou jsem shrnul výše, je jedna zásadní nejasnost, 
která se týká vzájemných vztahů Svarúpy, Šrírúpy a Nitjánandy. Dimock totiž 
s odkazem na osobní korespondenci se Sukumárem Senem uvádí, že se jedná o 
různá jména téže osoby.58 Tato identifikace dobře zapadá do Dimockovy teorie o 
silném tantrickém vlivu na Nitjánandu, jelikož jména „Svarúpa“ nebo „Šrírúpa“ 
(narozdíl od jména „Nitjánanda“) figurují v celé řadě dalších textů jako klíčový prvek 

                                                 
57 Tento titul (který doslova znamená „pán krav“) se v ARS používá také pro Mukundadebu, 
Krišnadáse a Svarúpu Dámodaru (což byl jeden z nejbližších Čaitanjových žáků). V textu práce ale 
toto oslovení používám výhradně pro oněch šest vrndávanských theologů. V případě Rúpy a Džívy se 
tento titul dokonce stal přímou součástí jejich jména a proto ho píši s velkým písmenem na začátku a 
bez kurzívy. 
58 Dimock, The Place of the Hidden Moon, s. 48. 
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linie tradentů sahadžijovské nauky.59 Přímé předání blíže neurčené „tajné nauky“ od 
Čaitanji na Svarúpu dokonce podporují také údaje z „ortodoxní“ gaudíjovské CC.60  

Ostatní autoři sekundární literatury ale k této identifikaci nedospívají a ani 
v žádném dalším textu jsem nenašel doklady, které by Dimockou tezi podporovaly. 
Například Basu jména Svarúpa, Šrírúpa, Rúpa Gósvámin a Svarúpa Dámodara zdá 
se rozlišuje jen velmi nepřesně.61 Dás (a v návaznosti na něj také Hayes), který se 
snažil rekonstruovat linii učitelů vedoucí k Mukundadebovi nejpodrobněji, uvádí 
souslednost tradentů stejně, jako ARS: Čaitanja, Svarúpa Dámodara, Rúpa Gósvámin 
(alias Šrírúpa), Raghunáth Dás, Krišnadás Kabirádž, Mukundadeb a poté jeho žáci.62  

Historická přesnost předávání nauky, jak jej popisuje ARS, je ale značně 
pochybená. Krišnadás zemřel ve více než osmdesáti letech zřejmě na začátku 
sedmnáctého století a svojí CC dokončil na sklonku života. Pokud teprve poté dostal 
povolení psát o sahadže (24), muselo to být někdy v této době. Svarúpa Dámodara, 
který mu měl toto povolení potvrdit (26), byl ale už po smrti,63 a mezi živými jistě 
nebyl ani Rúpa Gósvámin (25), ani Nitjánanda (pokud bychom přijali Dimockovu 
rovnici Svarúpa = Nitjánanda), o kterém se ARS v této souvislosti také zmiňuje. 

Spíše než reálnou linii tradentů tak máme před sebou pokus o odvození 
sahadžijovské nauky a praxe od samotného Čaitanjia dalších klíčových postav 
gaudíjovského hnutí. „Ortodoxní“ prameny sice potvrzují, že tito guruové byli 
propojeni v linii žák–učitel, a naznačují dokonce, že u některých zainteresovaných 
postav existovaly také jisté tantrické sklony (například zmíněné předání „tajné 
nauky“ podle CC). Je nicméně pravděpodobné, že ke skutečnému zformování 
sahadžijovské nauky a praxe došlo mimo tuto linii. 

Hayes se domnívá, že zakládající sahadžijovskou postavou byl Mukundadeb, 
který ale měl mít kromě Krišnadáse také dalšího, tantrického gurua.64 Ustálení 
sahadžije by tak spadalo do doby Mukundadebova života, tedy do první poloviny 
sedmnáctého století, což přibližně odpovídá Basuovu umístění vzniku sahadžije na 
přelom šestnáctého a sedmnáctého století.65 

3.2.3 Spory o vyjevení nauky 
Strofy 17 až 21 pojednávají o sporech ohledně vyjevení tajné nauky obyčejným lidem. 
Podle ARS Krišnadás toužil tuto nauku vyjevit v CC i v dalších textech, ale směl to 
udělat jen v krátkosti a ve skrytu. Jako hlavní odpůrce zveřejnění platí v ARS Džíva 
Gósvámin, který se obává, že obyčejní lidé nedokáží nauku správně pochopit a ta jim 
bude jen ke škodě (19). Právě proto je sahadžijovská nauka a praxe tajná a musí zůstat 

                                                 
59 Basu jich jako příklad cituje sedm (The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 160–164). 
60 Viz dvě citace v ibid., s. 271, 281. 
61 Ke zmatení těchto jmen dochází například v ibid., s. 280–281. 
62 Dàs, Sahaji¼à o gauçã¼a baiùõab dharma, s. 179–180. 
63 Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 281. 
64 Hayes, Shapes for the Soul, s. 107–108. 
65 Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 202. 
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ve skrytu (například 21, 64). Džívovu pozici potvrzují také další texty, především 
Bibartabilás (Bibartabilàs; dále jen BB), kde Džíva Krišnadásovi vyčítá: 
 

Proč jsi vyjevil věčnou mahábhávu,[…] 
to, co jsi napsal, tvorové nedokáží [pochopit]; 
to řekl, vzal knihu a obětoval [ji řece] Jamuně.66 

 
Džíva ovšem podle BB není odpůrcem sahadžije, ale je naopak sám součástí tohoto 
hnutí. Jeho výhrady tak nejsou k obsahu, ale k formě CC, která je sepsaná ve 
srozumitelné bengálštině. Podle BB Džíva sám psal o „tajných věcech“, dělal to ale 
zásadně v sanskrtu, který byl obyčejným lidem nesrozumitelný. 67 

3.2.4 Dvě vastu 
Zajímavým motivem, který se už od úplného úvodu prolíná celou ARS, je odlišování 
dvou vastu (5). Později se pokusím ukázat, že pojem vastu (v prvním významu „věc“ 
nebo „substance“) používá ARS nejčastěji k označení sjednocené mužské a ženské 
tekutiny uvnitř těla. Na tomto místě má ale vastu zřejmě spíše netechnický význam 
„podstata“ nebo „pravda“. 

Těmito dvěma podstatami jsou: „vnější sádhaná“ a „činy mysli“ (5). Pojem 
sádhaná ukazuje, že se jedná o dva způsoby praxe. ARS přitom jasně zdůrazňuje, že 
vnější činy nejsou činy myšlení (31), a proto je potřeba je oddělovat (44).  

Basu soudí, že „činy mysli“ (maner karaõ) znamenají pěstování prémy, zatímco 
„vnější činění“ je sádhaná se ženou.68 Rozlišování dvou vastu by tedy mohl být 
způsob, jak se ARS vyjadřuje o existenci oněch dvou rozměrů sahadžijovské praxe, o 
nichž se zmiňuji výše.69  

Basuův výklad tedy dává velmi dobrý smysl. Méně už ale lze souhlasit s jeho 
dalším krokem, ve kterém interpretuje ARS jako dílo pojednávající jen o „činech 
mysli“, čili o pěstování prémy, a nikoliv o „vnějším činění“.70 Podle mého názoru ale 
výzva k oddělování „dvou vastu“ neznamená nutnost vybrat si jen jednu z těchto 
cest. Dva cíle sahadžijovské praxe chápu vlastně jako jeden dvojjediný cíl – nejsou to 
dva rozdílné směry, ale spíše dvě souběžně jdoucí koleje. Když tedy ARS nabádá 
k přesnému oddělování toho, co se má vykonávat na vnitřní rovině, a toho, co se má 
konat vně, chápu to spíše jako výtku vůči gaudíjovcům, kteří nepochopili (z pohledu 
ARS) pravou podstatu uctívání, jak ji vyjevil Kršna zrozený v podobě Čaitanji, a 

                                                 
66 V originále „mahàbhàb nitya kene prakà÷ karilà […] / tumi ye likhile jãbe sambhab nà ha¼ / eta kahi grantha 
lai¼à yamunà óàra¼“, citováno v Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 156. Tento příběh má také zajímavou dohru. 
BB vypráví, že poté, co Džíva po prvním přečtení hodil rukopis CC do Jamuny, zachovalo se toto dílo 
jen díky prozřetelnosti Mukundadeby. Ten si totiž tajně pořizoval kopii, když mu jeho učitel během 
psaní dával CC průběžně číst (Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 278–279). 
67 Ibid., s. 206. 
68 Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 155, pozn. 1. 
69 Viz kapitolu 2.5.2 a její podkapitoly. 
70 Ibid., s. 157. 
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konají jen v mysli a za tělesného odříkání to, co se má provádět v těle. ARS to dle 
mého názoru říká zcela jasně: 

 
40. […] proto se zrodil v domě Sačí [jako Čaitanja]. 
41. Tvorové ale [jeho nauku] kvůli nedostatečné znalosti nepochopili 
oblékají oděv sannjásina a zakoušejí [lásku] jen v mysli. 
42. Kořenem uctívání je toto mužské tělo […] 
 
Vnější činy tedy nemají být konány uvnitř, totéž ale platí podle ARS i na druhou 
stranu: 
 
336. Vně nekonej činy mysli ty, 
kdo znáš činy mysli vznešeného Čaitanji. 
 

Pro úplnost se sluší dodat, že otázkou dvou vastu se zabývá také Hayes, jehož 
překlad je ale velmi volný a výrazně se odchyluje od bengálského originálu. „Vnitřní 
činy“ v jeho pojetí znamenají meditační vizualizaci a vytváření vnitřního těla, 
zatímco ohledně vnějších činů souhlasí s Basuem.71 Tuto variantu ale vzhledem ke 
všemu výše zmíněnému nepovažuji za pravděpodobnou. 

3.3 Cíle praxe 
Po skončení „technického“ úvodu přikračuje ARS k rozboru nauky. Připravuje si zde 
půdu pro navazující alegorický příběh o krádeži nektaru a na malém prostoru 
otevírá řadu velkých a obtížných témat. Překladově i interpretačně je proto tato 
pasáž zřejmě nejkomplikovanější částí celé ARS.  

Hlavním tématem, na které se při rozboru této pasáže zaměřím, jsou způsoby, 
jakým ARS popisuje cíl sahadžijovské praxe. Pokusím se ukázat, že tímto cílem není 
nic jiného, než dosažení původní jednoty. Ta se ovšem vymyká běžnému chápání i 
běžným vyjadřovacím prostředků zakotveným v naší májické dualitě. Ve snaze toto 
nevyslovitelné přesto nějakým způsobem uchopit používá ARS dvou strategií: 
1. Tuto nejvyšší skutečnost a cíl praxe se snaží obsáhnout pomocí řady paradoxních a 
zdánlivě nesmyslných výpovědí. 
2. ARS se snaží ukázat nejvyšší realitu z co největšího množství různých úhlů tak, 
aby kvalitativní nedostatky při jejím popisu alespoň částečně nahradila kvantitou. 
Pokusím se ukázat, že dosažení sahadže, získání sahadža vastu, nalezení mánuše, 
„poznání sebe“, „smrt zaživa“, „stání se ženou“ a vstoupení do „Města skrytého 
měsíce“, o kterých hovoří ARS, jsou jen různé podoby dosažení nepopsatelné 
nejvyšší jednoty.  

Kvůli udržení tematické konzistentnosti budu v této kapitole předjímat také 
některé údaje a popisy z následujícího příběhu. 

                                                 
71 Hayes, Shapes for the Soul, s. 209. 



 20 

3.3.1 Sahadža a sahadža vastu 
ARS je podle strofy 32 dílem pojednávajícím o sahadža vastu, čili „substanci sahadže“. 
ARS o sahadža vastu, nebo o sahadže hovoří mnohokrát. O sahadža vastu Mukundadeb 
nechává psát (5) a sám o něm píše (28), touží jej vyjevit také Krišnadás Kabirádž (24). 
V mysli obyčejných lidí je ale jen malá znalost sahadža vastu, což vede k jejich úpadku 
(21). Sahadža je opět něco, o čem chce Krišnadás psát, ale nemůže (16, 18), později ji 
ovšem vyjevuje (22), nebo vyjevuje alespoň v krátkosti (19). Sahadža je totiž obrovská 
a lidé ji touží poznat (49), kdo ji ovšem zná, ten se o ní obává hovořit (64). ARS je 
ovšem dílem, které o sahadže pojednává (68). V pochopení a zrození sahadže totiž 
spočívá naplnění života (10). 

Pojem sahadža je značně komplikovaný a v různých dobách a na různých 
místech Indie získával rozličné obsahy. Této velké variabilnosti napomáhá samotný 
význam slova sahadža. To doslova znamená „spolu narozený“ (saha značí „s“ nebo 
„spolu“; dža je sanskrtský slovesný kořen se základním významem „narodit se“), 
v běžném užívání pak znamená „vrozený“ nebo „přirozený“, v moderní bengálštině 
pak „snadný“ nebo „lehký“. Díky tomuto široce aplikovatelnému sémentickému poli 
si slovo sahadža přisvojila řada náboženských proudů takřka po celé severní Indii.72 
Konkrétní rozbor obsahů, kterých tento pojem v historii nabýval, není ovšem 
v možnostech této práce.73 Chci se zaměřit jen na to, jaký význam tomuto slovu dává 
ARS, respektive sahadžijá obecně. 

Klíčem je především strofa 10, kde se říká, že v pochopení a zrození sahadže 
spočívá naplnění života. Přestože životních cílů má jistě každý mnoho, pro 
sahadžijovského sádhaku se naplnění života pravděpodobně rovná vysvobození. 
Sahadžu tedy můžeme identifikovat s nejvyšším cílem celém praxe, nebo případně 
s nějaký stupněm, který k němu vede. Jak je navíc vidět z výše uvedených příkladů, 
pojmy sahadža a sahadža vastu jsou do velké míry zaměnitelné (ARS je dílem o sahadže 
i o sahadža vastu, Krišnadás jednou touží vyjevit sahadžu a hned o kus dál zase sahadža 
vastu). O mnoho více se ale ze samotné ARS nedozvíme. 

O sahadža vastu ale naštěstí obsáhle pojednává ART, jejíž interpretací se zabýval 
Hayes. Z ART vyplývá, že vastu si musíme představovat jako jakousi tekutinu 
(ostatně samo slovo vastu ukazuje na určitou materiálnost), která se pohybuje uvnitř 
lidského těla. Sahadža vastu se podle ART nachází v „nehynoucím jezeře“ (respektive 
v lotosu, který zde kvete), které je přitom v rámci vnitřní anatomie nejvyšším bodem, 
zdrojem všeho stvoření a místem, kde přetrvává původní jednota.74 

Získání sahadža vastu, které je esencí obráceného lotosu, se v ART rovná 
vysvobození. Cesta k němu zdá se vede přes postupné proměňování „obyčejného“ 

                                                 
72 V moderní době též inspirovalo název takzvané „Sahadža jógy“. 
73 Nejucelenější a zřejmě jedinou prací na tomto poli je Davidson, „Reframing Sahaja: Genre, 
Representation, Ritual and Lineage“. 
74 „V nehynoucím jezeře je obrácený lotos / […] v obráceném lotosu jsou zakotvena všechna místa / 
[tam] získáš sahadža vastu […]“, v originále „akùa¼ sarobare ek ulñà kamal /[…] ulñà kamale sab stitir 
nirdhàr / paibe sahaj bastu […]“, Dàs, Caitanyottar pratham càriñi sahaji¼à pÒthi, s. 135. 
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vastu, jehož zdrojem je naopak nejnižší jezero uvnitř těla, tedy jezero kámy.75 Na 
tomto základě dospívá Hayes k závěru, že sahadža vastu je produktem dlouhého 
pročišťování původně nečisté směsi ženské (rati) a mužské (rasa) sexuální tekutiny 
získané při rituální souloži. Tu sádhaka nejprve přesunuje z vnějšího fyzického těla 
(prákrta déha; pràk	ta deha) na úroveň vnitřního „sádhanového“ těla (aprákrta déha; 
apràk	ta deha), kde z ní v nejnižším jezeře kámy vytvoří vastu. To potom dále 
pročišťuje tak, že jej přesouvá po řekách, kterými je vnitřní tělo protkáno. Žádoucí je, 
aby vastu postupovalo podél takzvané křivolaké řeky (bánká nadí; bàïkà nadã) a 
postupně se dostávalo do vyšších jezer. Ve čtvrtém a nejvyšším z nich pak dosahuje 
úplné čistoty a stává se z něj sahadža vastu.76 

Tato představa o jezerech a lotosech je přítomna i v ARS (jak uvidíme níže) a je 
tedy na místě předpokládat, že obrat sahadža vastu označuje i zde sjednocenou a 
pročištěnou mužskou a ženskou tekutinu – tedy že představuje nejvyšší jednotu a 
vysvobození na úrovni vnitřního těla. 

Není zcela jasné, jestli obdobně používaný termín sahadža označuje kratším 
způsobem totéž, jako sahadža vastu. Můj osobní názor je, že pokud sahadža vastu (tedy 
doslova „substance sahadže“) označuje onu výslednou tekutinu, pak samotné slovo 
sahadža může označovat spíše výsledný stav, nebo přesněji emocionální prožívání 
vysvobození. Dichotomie těchto dvou termínů by tak odpovídala dichotomii tělesné 
a emocionální sádhany.  

3.3.2 Mánuš  
Dalším pojmem, který se v ARS opakuje stále znovu, je mánuš (mànuù), což doslova 
znamená „člověk“. ARS ovšem do tohoto slova evidentně vkládá podstatně víc. 
Klíčem je především strofa 39, podle níž se mánušem lze stát pomocí sahadža vastu a 
sahadža prémy. Mánuš (nebo dokonce sahadža mánuš) je dalším způsobem, jak popsat 
cíl praxe. Potvrzuje to i strofa 52, podle níž ten, kdo uctívá mánuše, dosahuje věčné 
blaženosti vědomí, nebo strofa 51, podle níž mánuš zná sahadžu. Po mánušovi touží 
celý svět a snaží se ho obsáhnout šruti (÷ruti) i jukti (yukti), tedy zjevené spisy i 
logicky odvozené poznání (53). V mánušovi spočívá svět a jeho chod a bez něj vše 
zaniká (57). 

Objevuje se také řada zdánlivě paradoxních vyjádření, podle nichž je mánuš 
neustále nablízku i když má mnoho příbytků (55), zároveň jej ale není možné nalézt 
v celém světě (53). Mánuš totiž zůstává na místě mánuše (51) a jen ten, kdo se stane 
mánušem, mánuše potká, protože mánuš je v mánušovi (54), zároveň je ale daleko nad 
mánušem (36). Tyto strofy si zřetelně hrají s dvojím významem slova mánuš, které 
označuje jednak fyzického člověka (rúpa) a zároveň jemu vlastní božskou podstatu 
(svarúpa), která je cílem sádhany. Nachází-li se mánuš v mánušovi, musíme to nejspíše 
chápat tak, že mánuše je třeba hledat uvnitř člověka. 

                                                 
75 „V jezeře kámy se upevňuje vastu“, v originále „kàmsarobare ache bastu niråpaõ“, ibid., s. 142. 
76 Tyto představy jsou ve skutečnosti daleko komplikovanější. Základní obrysy přehledně zpracovává 
Hayes Shapes for the Soul, s. 109–141. 
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Dvojí význam slova mánuš tak velmi trefně vystihuje podstatu sahadžijovské 
sádhany, která se nesnaží o popření fyzického člověka, protože on je stejně mánušem, 
jako je mánušem jeho božská podstata, ale naopak se snaží o jeho pozvednutí na 
božskou úroveň – snaží se z člověka učinit mánuše.77 

Stejný vztah, jaký panuje mezi svarúpou a rúpou, přitom nacházíme také mezi 
člověkem a světem. Člověk se nemá pokoušet odříznout se od světa, protože ten má 
stejnou podstatu jako on sám, přestože je poznamenán dualitou máji. Sahadžijovská 
cesta k překonání této duality nevede ani skrze popření světa ani skrze popření sebe, 
ale paradoxně přímo skrze svět. Domnívám se, že právě o tom pojednává následující 
enigmatická pasáž (65–67):  

 
65. […]Když přežiji [jen] já samotný, zanikne svět, 
66. když svět zůstane naživu, já zemřu, 
když se ponořím do světa, překonám ho. 
67. Svět je ve mně a já jsem ve světě […]78 
 

3.3.2.1 Kršnova pozemská zrození 
Tato dvojjaké postavení člověka a májického světa úzce souvisí s otázkou stvoření 
světa a Kršnových pozemských zrození. ARS se o nich zmiňuje několikrát. Říká se 
zde, že pán Gólóky neustále přemítá o mánušovi (37, 317) a vynakládá velkou 
námahu, aby se mánušem stal (38). Právě za tímto účelem opouští Gólóku, rodí se 
v pozemském Vrndávanu jako pastýř Kršna (38, 131, 304) a provádí lílu s pastýřkami 
(39). Při tom ale nezakouší nehynoucí podstatu čisté lásky, a proto se musí zrodit 
ještě jednou v podobě Čaitanji (40). Bere na sebe tělo (42), protože nezná sám sebe a 
chce zakoušet strasti a slasti (43). 

Kršna tedy sám vstupuje do našeho světa s cílem „stát se mánušem“, přestože on 
sám je ve věčném spojení s Rádhou dokonalou jednotou. Abychom mohli pochopit 
tento zdánlivý paradox, musíme si uvědomit, že dualita, kterou zakoušíme v našem 
světě, není jen tím, co zabraňuje spatřit jednotu, ale je zároveň prostředkem, který 
umožňuje tuto jednotu zakoušet. Blažené sjednocení protikladů je totiž možné jen 
pokud existuje jejich rozdělení – a to je právě princip máji. Kršna s Rádhou uzavření 
v nejvyšší jednotě se nacházejí v situaci, kdy nemohou plně rozvinou a zakoušet 
svou dokonalou vzájemnou lásku, protože jsou součástí jednoho celku. Teprve ve 

                                                 
77 Ke stejnému závěru týkajícího se sahadžijovské sádhany dospívá například Das Gupta, Obscure 
Religious Cults, s. 134. 
78 Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 161, „[…] eklà b«cile jagat mare / jagat b«cile àmi se mari / jagat óubile àmi se tari 
/ àmàte jagat jagate àmi […]“. Podle Das Gupty (Obscure Religious Cults, s. 131) ovšem hovoří tato pasáž 
o nemožnosti dosažení sahadže v našem materiálním světě. Zcela jiný výklad této pasáže pak podává 
Basu (The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 88), relevance jeho komentáře je ale malá, protože text 
se ani nepokouší přeložit a jen velmi volně parafrázuje.  
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světě máji se mohou oddělit, a tak do plné šíře rozehrát své věčné milostné 
laškování.79 

Nejlepším prostředkem k dosažení tohoto blaženého spojení je podle ARS 
lidské tělo, které umožňuje zakoušet emoce a tak pěstovat lásku. Mužské tělo je tedy 
po právu kořenem všeho uctívání (42) a ne nadarmo má sám mánuš právě podobu 
mužského těla (36). 

3.3.3 Poznání sebe 
Mánuš je uvnitř člověka (54) a cesta k jeho poznání vede tedy logicky taktéž skrze 
člověka. Není proto divu, že ARS opakovaně vyzývá, aby člověk poznal sám sebe. 
Kdo to dokáže, zjistí, že je blízko mánuše (55), pozná všech čtrnáct světů (307) a 
především pozná sahadža vastu (44, 49). 

Také poznáním sebe má tedy ARS na mysli dosažení vysvobození. Explicitně 
také říká, že to je velmi nesnadné, protože ten, kdo poznal sám sebe, je ve statisíci jen 
jeden (50). 

3.3.4 Smrt zaživa 
Dalším pojmem, který úzce souvisí s vysvobození, je smrt zaživa. Mánušem se může 
stát jen ten, kdo je mrtvý zaživa (54), kdo dokáže poznat mánuše, zůstane naživu 
a přitom zemře (60), do sahadže vstoupí jen ten, kdo projde nejhlubší temnotou (45).  

Stav mrtvého zaživa dobře vystihuje paradoxnost sahadžijovské cesty, která 
chce překonat dualitu světa právě ponořením do světa a která chce přeměnit kámu na 
čistou prému pomocí rituální soulože. Je to neustálé balancování nad propastí 
a úspěchu může dosáhnout jen ten, kdo se stal „mrtvým zaživa“. Jen ten může 
podstoupit rituální soulož beze stopy tělesného chtíče, jen ten, kdo „dokáže poznat 
mánuše, může „pozřít jed a nezemřít“ (57–58). Působením jedu umírá, zatímco nektar 
nesmrtelnosti (amrta) jej drží naživu (77). 

Spojení jedu a amrty (tedy dosažení smrti zaživa) ke kterému ARS vyzývá, lze 
podle mého názoru vykládat také jako obraz spojení mužské a ženské tekutiny. 
Amrta, za jejíž zdroj je často považován měsíc, je pravidelně ztotožňována se 
semenem. Jed by pak představoval ženskou tekutinu. Cílem sádhany, jehož může 
dosáhnout jen „mrtvý zaživa“, je spojení těchto protikladů, o kterém (dle mého 
názoru) mluví následující nejasná strofa: 

 
46. Žena, která je 
blízko měsíce, 
to je vskutku esence lásky; 
jed a amrta 
se setkávají zde; 
kdo pochopí podstatu toho? 

 

                                                 
79 Dimock, The Place of the Hidden Moon, s. 138–139. 
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3.3.5 Guptačandrapur 
Na samotném konci ARS nacházíme taká působivý popis „Města skrytého měsíce“ 
(Guptačandrapur). Přebývá zde ten, jehož silou člověk poznává sám sebe (312; tedy 
zřejmě mánuš). Toto město je kořenem našeho světa (315). Je blízko čtrnácti světů, ale 
přesto je daleko (310). Je to věčné město, které nepodléhá zkáze (315) a kde nikdo 
neumírá (310). Nepohybuje se tam měsíc ani slunce, nefouká tam vítr a zaniká zde 
zmatení (316). Je to místo, kam se snaží dostat tisíce lidí, a o kterém stále přemýšlí 
Gólókanátha (317). Je to příbytek nektaru, kde sídlí ti, kdo jej poznali (311). 
Nacházíme zde také chlapce a dívky v rozpuku mládí (312).80 Popis tohoto 
zázračného místa začíná navíc s upozornění, že teď se bude hovořit o sahadže (309), 
s kterou je takto Guptačandrapur jasně spojený. „Město skrytého měsíce“ je tedy 
dalším obrazem jednoty. 

3.3.6 Stát se ženou 
Ve strofě 313 ARS říká, že mánušem se stává ten, kdo poznal „zvyky prakrti“ a 
„chování puruše“. Uvnitř takového člověka se projeví jeho mužská a ženská složka. 
Sádhakovým cílem je tedy vlastně proměna v jakéhosi androgyna – napůl muže a 
napůl ženu spojené v jednom těle.81 Tím se vlastně stává identickým s Čaitanjou coby 
společným zrození Kršny a Rádhy. 

V některých sahadžijovských textech dokonce narážíme na výslovný příkaz, 
aby se sádhaka „stal ženou“. Příkladem může být jeden z padů v Basuově sborníku 
připisovaný Čandídásovi: 

 
[...]spojí-li se muž se ženou,  
a [sám] se ženou stane, 
pak je očištěn.82 
 

Kromě toho, že spojení mužského ženského je cílem celé praxe, je přeměna 
muže v ženu tedy zároveň už samotnou podmínkou pro úspěšné provedení rituální 
soulože bez fyzického chtíče (kámy).  

3.3.7 Z bodu A do bodu A 
V tomto posledním bodě je možná lépe než ve všech předchozích jasně vidět jakýsi 
kruh, který opisuje sahadžijovská sádhaná. Stát se ženou, je zároveň cílem a zároveň 
podmínkou úspěchu. Na podobné matoucí cykly podmínek a cílů narážíme ale i 
jinde. Mánušem se kupříkladu může stát jen ten, kdo je mrtvý zaživa (54), a zároveň 

                                                 
80 Jinoši a dívky (kišor a kišorí; ki÷or, ki÷orã) představují archetypy prémy. Tato emoce je obzvláště silná 
právě na přelomu dětství a puberty, kdy už dívky i chlapci začínají pociťovat přitažlivost k druhému 
pohlaví, která je velmi silná a zároveň zcela čistá (Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 187). Ostatně samotné 
Rádze je v době jejího milostného vztahu s Kršnou podle starého textu Šríkrišnakírtan jen dvanáct let 
(Zbavitel: Bengálská literatura, 57). 
81 Což velmi připomíná spojení Šivy a jeho ženy Párvatí (nebo Šakti) v podobě Ardhanáríšvary. 
82 Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 28, „[…]nàrãr mi÷àle / nàrã ha¼à yadi / mànuù ÷odhane ra¼“. 
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ten, kdo dokáže poznat mánuše, zůstane naživu a přitom zemře (60). I zde je 
podmínka zároveň cílem.  
Abychom pochopili význam tohoto paradoxu, musíme si uvědomit, že všechny tyto 
obraty popisují jedno a to samé – dosažení vysvobození představované zdá se jako 
dosažení stavu jednoty. „Smrt zaživa“ a mánuš tak nemohou předcházet jedno 
druhému, ale naopak jedno bez druhého nemohou být. Nastávají tedy současně. 

Nejvyšší skutečnost je přitom neustále na dosah ruky (mánuš je v mánušovi). 
Sahadžijovská cesta proto není a nemůže být cestou z bodu A (obyčejný svět) do 
bodu B (božský svět), protože žádné B neexistuje. Jak velmi názorně ukazují 
například Kršnova pozemská zrození, sahadžijovská cesta je cestou z bodu A zpět do 
bodu A. Kršna vstupuje do světa, podstupuje májické oddělení od Rádhy, která je 
částí jeho samého, jen proto, aby se s ní zase mohl spojit a díky tomu poznat sám 
sebe a zase se do sebe vrátit. Kršna je tu podmínkou i cílem, cesta vede od Kršny ke 
Kršnovi, od mánuše, skrze mánuše k mánušovi. 

3.3.8 Shrnutí 
Mánuš vyjadřuje lidskou stránku vysvobození, sahadža vastu jej popisuje jako 
pročištěnou tekutinu. Smrt zaživa a možná i sahadža zase uchopují ze dvou směrů 
jeho stránku emocionální. Stání se ženou je potom jakými genderovým popisem 
vysvobození, zatímco Guptačandrapur o něm mluví jako o místě. 

Nejvyšší jednota pochopitelně není ani jedno z toho a zároveň tomuto všemu 
odpovídá. Její povaha totiž stojí mimo náš dualistický svět a je tedy ze své podstaty 
nepopsatelná jeho prostředky. ARS říká, že ten, kdo zná sahadžu, má strach o ní 
mluvit (64) – zřejmě proto, že pokusy o přímý popis nepopsatelného mohou 
dopadnout jen špatně. Právě to je jedním z hlavních důvodů, proč se ARS i další 
sahadžijovské (i obecně tantrické) texty uchylují k častým paradoxním vyjádřením a 
k „záměrnému jazyku“. Nejde jen o utajení a obranu před veřejnou skandalizací, ale 
také o obranu před povrchní doslovností. 

ARS se nevyjádřitelné přesažnosti svého cíle explicitně dotýká na několika 
místech. Hned třikrát například jen s minimálními obměnami říká, že jen ten „komu 
se to stalo, ten to zná“ (61, 75, 223). Dotýká se tak zároveň skutečnosti, že nestačí jen 
nějaké teoretické pochopení, ale je nutné dosáhnout praktického zakoušen. Ostatně o 
neschopnosti mysli pojmout nejvyšší jednotu se podle mého názoru hovoří také v 
nejasných strofách 33–35: 

 
33. Ono je mimo dosah mysli, v mysli je [jen jeho] stín, 
to, co je vidět venku [mimo mysl], zahaluje májá. 
34. Mysl není tam, kde to je, 
[i kdyby] tam mysl byla, nezíská [jeho] podstatu. 
35. Ten, koho chceš uchopit myslí, je venku; 
kdo porozumí, když toto vyslechne? 
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O tom, že intelektuální spekulace nemohou vést k poznání mánuše, hovoří poměrně 
jasně také následující pad připsaný v závěrečném verši Nandalálovi: 
 

Když mánuše vyslovit 
umí srdce, 
už o něm nepřemítej v mysli; 
uctívání mánuše 
provádějí pastýřky 
spolu s ním v těle [...] 
V tom, jehož srdce dokáže 
mánuše vyslovit, 
není [teoretické] rozvažování.83 

                                                 
83 Ibid., s. 26–27, „mànuù bali¼à / jàne yabe hi¼à / àr nà bhàbiha mane / mànuù bhajan / kare gopãgaõ / deha 
di¼e tàr sane [...]/ mànuù bali¼e / jàne yàr hi¼e / nàhik bicàr tathi“.  
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4. Příběh o krádeži nektaru – převyprávění 
Příběh o krádeži nektaru je příliš dlouhý a roztříštěný, než aby bylo možné jej 
vykládat průběžně. Proto zde uvádím stručné převyprávění děje, ve kterém se 
pokusím zachovat co největší množství detailů. Podle něj pak povedu výklad 
s občasnou citací klíčových nebo problematických pasáží.  

Dělení do kapitol je moje a neodpovídá, jak je vidět podle čísel strof, která 
uvádím v nadpisech, lineárnímu postupu ARS. Některé strofy se pak dotýkají více 
kapitol a proto je uvádím ve více nadpisech zároveň.  

4.1 Úvodní popis krajiny: strofy 79–80; 89–106 
Uvnitř země je jezero a na něm kvete modrý lotos (79, 90). Z něj vytéká nektar, 
kterým se jezero naplňuje a který z něj odtéká ve dvou proudech bílých jako labuť 
(79). Tyto proudy protékají vzdáleností osmi krošú (kro÷) a pak se spojují s vodami 
řeky (89, 91). Předtím ale protékají místem, které se nazývá Mahešovy oči (Mahe÷ 
locan), kde roste mnoho vybraných druhů stromů. Na tomto místě se mění barva 
vody v závislosti na roční době – v zimě je bílá, v létě červená a v době dešťů má 
barvu vody (92–94). 

Nad řekou se tyčí hora a vedle hory je v řece vír (95). Blízko něj se skrývá 
substance velké ceny. Tu může získat ten, kdo se do víru vrhne (96). Ovšem pokud se 
do něj vrhne se záměrem tuto substanci získat, obdrží jen hřích (104). Po řece se plaví 
množství obchodníků a nádhera nákladu jejich lodí ozařuje řeku (98). V řece také žije 
mnoho vodních tvorů (102). Na jejím dně není žádný písek, ale jen bahno, zatímco na 
březích se tvoří hromady písku velké jako hory (97). 

4.2 Krádež nektaru: strofy 81–88, 107–137, 148–151, 179–181 
Ve městě sídlí zloděj jménem Sabá, který má devět společníků a vlastní také pět 
zbraní vzbuzujících hrůzu (86–87). Jednoho dne se rozhodne ukrást nektar (88). 
Jezero je ale pod vládou Sarvadeby, který si všechen nektar nárokuje pro sebe (84). 
Proto u něj zanechává pět lučištníků coby hlídače (84, 109). Desítka zlodějů přijde 
k řece, přeplave ji (107, 149) a v mžiku překoná vzdálenost osmi krošů (108). Když ale 
zloději vstupují do jezera, strážci Sabu zajmou (110). Jeho pomocníci ve strachu 
prchnou (111) a schovají se ve svých domovech (138). Ve chvíli, kdy je Sabá jat, 
vychází měsíc (112) a na všechno padá temnota. Potom ale vyjde slunce, slituje se 
nad Sabou a vysvobodí ho (113). 

4.3 Hledání Saby: strofy 138–147, 152–164, 183–189 
Po svém vysvobození ze zajetí Sabá zmizí. Jeho devět společníků se ukrývá ve svých 
domovech ze strachu před Sarbadebou (138, 151). Sarbadeb skutečně devět mužů 
vyhledá a shání se po Sabovi (140). Vyzve devět mužů, aby s ním odešli do středu 
jezera (141), ale když se od nich dozví, že se Sabá ztratil, značně jím to otřese (145–
146). Vychází najevo, že Sabá je Sarbadebův služebník (179), bez něhož si Sarbadeb 
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připadá, jako „mrtvý zaživa“ (185). Sarbadeb den předtím ukázal Sabovi ono 
lotosové jezírko (147) a ten se potom rozhodl domoci se nektaru na vlastní pěst (148). 
Sarbadeb nařídí devíti mužům, aby Sabu našli a přivedli. Slibuje dokonce, že mu dá 
z jezera napít. Pokud ho ale nelézt nedokážou, vyhrožuje, že devět mužů pobije i 
s jejich příbuznými (157). Muži se tedy vydají hledat Sabu, projdou všechny země 
(159), ale nemohou ho nikde nalézt. Ze strachu před trestem se nechtějí vrátit domů 
(161), a proto se usadí na břehu oné řeky a začnou se vydávat za askety (160). Žijí 
tam po mnoho věků, ale nestárnou ani neumírají, protože kdo sídlí na břehu této 
řeky, je mimo dosah smrti (163).  

4.4 Příchod dívky a návrat Saby: strofy 165–201, 211, 241–246 
Jednoho dne se do řeky přijde koupat dívka. Když se ponoří do vody její krása (rúpa) 
se tím zvětší (165). Tato krása vstoupí do srdcí devíti asketů a vytrhne je z meditace 
(166). Muži se s dívkou dají do řeči a snaží se vyzvědět, kde kráska bydlí. Ta je 
vyzve, aby šli za ní, uposlechne ji ale jen jeden z nich (170). Dívka ho s velkou úctou 
vede za sebou, ale když se ohlédne, zjistí, že muž zemřel (242). Dívka mu však vloží 
ruku na čelo, oživí ho (243) a dá mu jméno Bharat (244). Když přijdou do jejího 
domu, pošeptá mu do ucha tři slova (255). 

Ve chvíli, kdy jeden z devíti mužů odejde, se zbylých osm dá do velkého křiku a 
volají Sabu. Ten k nim přijde, ale oni ho nepoznávají (172). Patnáct dní s nimi bydlí 
na břehu řeky (173) a potom se jich začne vyptávat na důvody a cíle jejich askeze. 
Oni mu ale řeknou, že nic z toho neznají (175–178) a že se zde skrývají ze strachu 
před Sarbadebem, protože nedokázali najít Sabu. Vyprávějí mu potom celý příběh 
nepovedené krádeže. Nepoznaný Sabá jim ale řekne, že hledají marně, protože Sabá 
zemřel v temnotě, kde byli spolu uvězněni (190–192). V tu chvíli ho pět z osmi mužů 
pozná, shodí šat asketů a padnou mu k nohám (193). Sabá je pošle z Sarbadebem, za 
nímž se vypraví zbývající tři, kteří ho prve nepoznali (194–196). 

Sarbadeb se nesmírně zaraduje a jde na břeh řeky. Přemlouvá Sabu aby odešel 
s ním, ten to ale odmítá (198). Sarbadeb tedy odchází, ale bere s sebou i trojici 
Sabových společníků (211).  

4.5 Pět koná sádhanu: strofy 202–240, 
Sabá se vyptává pěti mužů, kteří s ním zůstali, kam se poděl jeden zbývající (202). 
Oni mu vyprávějí příběh o dívce, která je okouzlila a zničila klid jejich mysli (204–
207). Sabá jim potom začne předávat nauku, o níž hovoří v obrazech lotosů, čmeláků, 
slunce a měsíce (214–231). Ukáže se ale, že pět mužů je příliš roztěkaných (233–234) a 
Sabá se tak s nimi nemůže vydat za dívkou. Sám sice ví, kde ta dívka sídlí, a je 
dostatečně pevný, takže by se za ní mohl vydat. Jelikož s ním ale sídlí pět mužů, 
nemůže za ní jít, protože roztěkaným hrozí na této cestě jistá smrt (235–237). Mnoho 
dní proto Sabá cvičí pět mužů, aby se stali stejnými, jako je on sám (238–240). 
 



 29 

4.6 Druhý příchod dívky: strofy 247–280 
Jednoho dne se k řece opět přijde koupat krásná dívka. Sabá se svými druhy ji 
sleduje, cestou se ale dívka otočí a zahlédne je (251). Cudně si přetáhne závoj přes 
hlavu a zastaví se u zídky (252). V tu chvíli šest mužů strne a nedokáží ji následovat 
dále (253). Když spatří jejich strnulost, pospíchá dívka do svého příbytku a pošle 
Bharatu, aby muže přivedl (257–258). Bharat je přivede zpátky k sobě a začne se jich 
vyptávat, co v této zemi hledají (260–262). Odvětí mu, že se vydali na pouť po 
posvátných místech. Na to jim Bharat řekne, že v této zemi žádná posvátná místa 
nejsou a jejich navštěvování navíc není vhodná náboženská činnost (263–264). Pak se 
mu šest mužů přizná, že se přišli skrýt ze strachu před Sarbadebou (265). Když to 
Bharat uslyší, zachvátí ho děs a prchne do jiné země, kde se skryje v lese a sepíše zde 
knihu Ágamsár (266–271). Šest mužů ho marně volá zpátky s tím, že se vrátil 
zachránce (266). 

Když se Bharat dlouho nevrací, vypraví se dívka pro šest mužů sama (272). 
Promluví na ně a pozve je do paláce (273). Oni ji sice prosí, aby je nechala tam, kde 
jsou, a vrátila se až další den. Dívka ale trvá na svém a odvádí si je do svého domu 
(276–277), na kterém kvete mnoho druhů rostlin (278). 

4.7 Noc v příbytku dívky: strofy 279–317 
Dívka muže usadí v jakémsi venkovním domě (279) a odejde k sobě. Svolá deset 
svých služebníků a přikáže shromáždit potřeby k přípravě substance (dravya). 
V komplikovaných větách hovoří o připravování stovek substancí z tisíců plodů, 
které se všechny nacházejí na tomto místě (282–285). Tři své ušlechtilé služebníky 
pak dívka pošle s jídlem a pitím k šestici čekajících mužů, kteří si od všeho vezmou 
trochu, zbytek jí pošlou zpátky a uloží se ke spánku (287–289). 

Nad ránem dívka řekne šesti svým stejně krásným společnicím, aby se vydaly 
na místo, kde spí šest mužů (290–292). Dívky oděné do modrých šatů kráčejí k 
Sabovi a jejich krása je taková, jako když na oblohu vyjdou stovky sluncí a měsíců, 
jako když se spojí noc se dnem a vše zahalí těžká, hustá a opojná vůně lotosu (293–
297). Tato krása vstoupí do srdcí všech šesti mužů a Sabá se probudí ze spánku (298). 
Jedna z dívek ho vyzývá, aby na ně pohlédl, on ji ale prosí, aby odešly k sobě domů 
(299–300). Ona mu říká, že ony jsou doma, protože jejich domovem jsou domovy 
cizích (301). Sabá pak posílá dívky ke Kršnovi, ale ona Kršnu odmítá (302), posílá je 
za jejich pánem, ale ona říká, že jejich pána nikdo nezná (303). Oznámí mu, že to ony 
vládnou tomuto světu a jejich pánem je ten, kvůli němuž na sebe sám pán Gólóky 
přijal pozemské zrození (304). Toto dívka označí za nauku sahadže, jíž zaniká 
zármutek (305). Sabá ji ale nechápe, proto mu dívka poradí, aby pohlédl do sebe. 
Když pochopí sebe, pochopí i celý svět (306–307). Sabá si ovšem stěžuje, že sám sebe 
nezná (308). 

Dívka mu potom začne popisovat „Město skrytého měsíce“, které se rozprostírá 
přes 33 krošů, je nehynoucí a věčné (315), daleko a zároveň blízko (310). Je to místo, o 
němž se nepíše ve védách, a kde se nepohybuje slunce, měsíc, ani vítr (316). Sídlí tam 
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také mánuš, kterého může Sabá utvořit uvnitř sebe, pokud pochopí chování muže a 
zvyky ženy (313).  

4.8 Cesta do paláce: strofy 318–326 
Sabá poté uctí dívku a odejde za ostatními (318). Až do rána jim vypráví, co se událo 
(319), potom se vykoupou a jdou se podívat na palác (320–321), který se nachází 
v pevném těle (322). Pokloní se u jeho vnějších dveří, jež jsou zavřené pro ty, kteří 
neznají správnou cestu (324). Ve třech patrech paláce jim nastane trojí potěšení (323), 
až dorazí k trojici dalších dveří, z nichž ale pouze jedny jsou vhodné k tomu, aby do 
nich vstoupil bhakta (325). Muži tedy projdou prostředními dveřmi, uvnitř poznají 
své místo a usadí se tam (326). 
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5. Příběh o krádeži nektaru – interpretace 
V rámci snahy o co nejpřehlednější výklad jsem se rozhodl pro jeho rozdělení do 
tematicky členěných kapitol, které v mnohém připomínají paragrafový komentář. 
Nejprve se pokusím rozebrat, co znamenají (nebo mohou znamenat) jednotlivá 
místa, která ARS popisuje, poté se budu věnovat postavám a teprve nakonec 
jednotlivým klíčovým událostem. Je přitom jasné, že jednotlivé kapitoly se nutně 
musejí překrývat – například výklad většiny postav se opírá o konkrétní události, ve 
kterých figurují. Samotný monistický charakter sahadžijovské nauky navíc ARS 
přivádí k neustálému opakování podobných myšlenkových postupů a podobně 
strukturovaných obrazů na různých rovinách. 

Drobnější detaily, které se dají objasnit v několika větách, potom vysvětluji 
v poznámkách pod čarou v závěrečné bilingvě. 

5.1 Popis krajiny 

5.1.1 Jezero a lotos 
Motiv jezera a lotosu má v rámci sahadžije velmi specifický význam. Jak už jsem 
naznačil výše,84 velmi obsáhle o nich pojednává ART, podle níž jezera představují 
hierarchicky uspořádaná centra uvnitř „sádhanového“ těla, kudy má procházet 
tekutina vzniklá spojením mužské a ženské esence. Ta se má v jezerech postupně 
pročišťovat prostřednictvím lotosů různých barev, dokud se nepromění v sahadža 
vastu.85 ART počítá s existencí celkem čtyř vnitřních jezer86 z nichž nejvyšší se nazývá 
„nehynoucí jezero“, kde vzniká sahadža vastu. Toto jezero je tedy konečným cílem 
sádhany, zároveň ale také prvotním zdrojem stvoření. Jak jsme viděli v úvodu, 
sádhaná je vlastně obrácením kosmogonického procesu a jejím cílem je spojování 
protikladů, které procesem stvoření vznikly. 

Právě takovýmto zdrojem stvoření je evidentně také jezero z ARS. Nektar, který 
se zde vytváří, odtéká z jezera, vytváří dva proudy (což by mohlo značit vznik 
duality)87 a z těch se potom napájí celá řeka, která protéká čtrnácti světy (163), čili 

                                                 
84 Kapitola 3.3.1. 
85 Sahadžijovský systém jezer a řek se do určité míry podobá známějšímu jógickému konceptu čaker a 
nádí (nàóã).  
86 NiG ve zřetelném rozporu s touto koncepcí pracuje se sedmi jezery (Bose, The post-Caintaya Sahajiyā 
Cult of Bengal, s. 126), nebo přímo se sedmi čakrami (Dàs, Sahaji¼à o gauçã¼a baiùõab dharma, s. 293). Je 
v ní tedy patrná tendence přiblížit systém jezer a řek k systému čaker a nádí.  
87 Toto pojetí by mohla potvrzovat pasáž z jednoho Čandídásova padu, kde se říká, že „v jezeru prémy 
jsou dva proudy, / které zakouší rasikové. / Když jsou dva proudy spojené / tehdy rasika spatřuje 
milostné spojení [Kršny a Rádhy]“, v originále „prem-sarobare duiñi dhàrà / àsvàdan kare rasik yàrà / dui 
dhàrà yakhan ekatre thàke / takhan rasik yugal dekhe“, citováno v Das Gupta, Obscure Religious Cults, s. 
132. 



 32 

tvoří páteř celého kosmu. Identifikaci jezera z ARS s „nehynoucím jezerem“ ART 
potvrzuje také barva lotosu, která je v obou případech modrá.88 

ARS se sice nezmiňuje o existenci dalších jezer, to ale nutně neznamená, že by 
byla s ART v rozporu – pouze je nechává stranou, protože v jejím příběhu nehrají 
roli. 

5.1.2 Krajina s řekou a vírem 
Modrý lotos tedy představuje zdroj všeho, prvotní jednotu, kterou sahadžijá nehledá 
ve vnějším světě, ale uvnitř člověka. Umístění jezera „uprostřed země“ (79) tedy 
musíme zřejmě chápat jako identifikaci mikrokosmu lidského těla s makrokosmem 
vesmíru. Celý popis krajiny, který nám tato část ARS přináší, je tedy zároveň 
popisem vnitřního sádhanového těla, jež je přímým obrazem makrokosmu.89 

V rámci vnitřní anatomie tedy lotosové jezero představuje začátek, zdroj 
nektaru, prvotní bod stvoření a zároveň cíl sádhany. Opačným pólem je pak vír, který 
můžeme vykládat jako místo, kde se původně čistý nektar mění v reálné pohlavní 
tekutiny a opouští vnitřní tělo. Zároveň je to ale místo, kde se nachází „substance 
velké ceny“.90 Pro sádhaku, který se snaží postupovat proti proudu, je totiž toto místo 
počátkem jeho cesty, místem, odkud získává spojenou esenci muže a ženy. ARS o 
víru říká: 
 

96. Blízko [víru] se nachází substance nevyčíslitelné ceny, 
kdo se umí potopit, zajisté ji získá 
104. Kdo se vrhne do víru, aby získal [ten] poklad, 
poklad nezíská a obdrží hřích. 

 
Získat onu substanci tedy může jen ten, kdo se umí potopit a udělá to paradoxně bez 
touhy po jejím získání. Podle mého názoru se ARS tímto způsobem opět vrací k 
paradoxnosti rituální soulože, kterou je potřeba provést bez přítomnosti kámy. 

Začátek cesty a její cíl spojuje tok řeky, po které se musí člověk vydat. 
Zmiňované lodě obchodníků tak mohou představovat sádhaku, který se snaží doplout 
po řece až k jezeru. Drahocenný náklad, který lodě vezou, by pak mohlo být vastu, 
které je potřeba dopravit po vnitřních drahách těla až do „nehynoucího jezera“.91 

V rámci „záměrného jazyka“ je ale možné celý popis krajiny číst také na jiných 
rovinách, než je rovina vnitřního těla. Hayes například upozorňuje na možnost, 

                                                 
88 ARS strofa 90; ART říká, že „v nehynoucím jezeře je lotos modré barvy“, v originále „akùa¼ sarobar 
nãl padma barõa ha¼“, Dàs, Caitanyottar pratham càriñi sahaji¼à pÒthi, 136.  
89 To potvrzuje i NiG (Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 163). 
90 Z nedostatku lepších slov překládám jako „substance“ slova dravja i vastu. Zde se jedná o první z 
nich. O vastu hovořím v textu práce většinou přímo jako o vastu.  
91 Lodě vezoucí vzácný poklad nacházíme například také u kartábhadžů, v jejichž písních se opakovně 
hovoří o plavidlech, kterým hrozí převržení a ztráta nákladu v rozbouřených vodách. O interpretaci 
těchto obrazů jako popisu úskalí rituální soulože a o pojetí nákladu coby semene pojednává Hugh 
Urban (The Economics of Ecstasy, s. 148–150). 
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interpretovat tuto pasáž jako popis fyzického těla ženy, kdy horu chápe jako poprsí, 
vír jako pohlaví, z něhož je třeba získat ženskou esenci „nevyčíslitelné ceny“, a lodě 
obchodníků plavící se po řece jako penis.92 

Na druhou stranu například Basu se soustředí na rovinu makrokosmu a chápe 
řeku jako proud dharmy, tedy jakýsi proud všeobecného duchovna. Obchodníci, kteří 
se po něm plaví, pak představují v tomto pojetí různé náboženské směry, které se po 
této cestě snaží dospět k nejvyšší realitě představované lotosovým jezerem.93 

Přestože tyto výklady určitým způsobem přispívají k dokreslení celkového 
obrazu, zdá se, že hlavní důraz se zde klade na prve zmiňovanou úroveň vnitřního 
sádhanového těla. Napovídá tomu především pevné sepjetí jezera a lotosu 
s představami o vnitřních centrech lidského těla. Drobným detailem, který by to 
mohl potvrzovat, je také interpretace vzdálenosti osmi krošů, kterými proud nektaru 
protéká, jako osmi složek lidského těla, kterou Basu nachází v NiG.94 Zdaleka 
nejrozšířenější výčet složek lidského těla ale čítá jen sedm položek a obsahově se od 
výčtu NiG podstatně liší.95 Bez širší znalosti sahadžijovských představ o těle ale není 
možné interpretaci NiG nijak vyvrátit ani potvrdit. 

Několik bodů alegorie ARS týkajících se řeky, jezera a lotosu zůstává ovšem 
záhadou, ke které nenacházím ani náznak řešení. Především nejsem schopen určit, co 
mají představovat vodní tvorové obývající řeku. Nejasnosti oklopují také písek, který 
je ve velkých hromadách na břehu řeky, a bahno, které je na jejím dně. Kromě 
Hayesovy poznámky, že bahno je živnou půdou pro lotosy, a řeka je tedy místo 
s nimi spojené,96 se mi nepodařilo přijít na žádné vysvětlení. 

5.1.2.1 Nektar 

Tekutina, která vytéká z modrého lotosu, se v ARS nenazývá vastu, jak bychom 
čekali, ale označuje se jako rasa (například strofy 79, 91). V Hayesově interpretaci 
ART je tento termín vyhrazen pro „semeno“,97 tedy mužskou složku vastu. Tento 
význam by zde ale nedával příliš dobrý smysl. Proto v tomto případě překládám 
slovo rasa v jeho obecném významu „šťáva“ nebo „nektar“, které se může vztahovat i 
na nektar květu.  

Na úrovni pěstování emocí slovo rasa znamená „pocit“, což jen dokresluje 
neoddělitelnost dvou rozměrů sahadžijovské praxe. 

5.1.3 Mahešovy oči 
Velmi matoucí popis lesa s názvem „Mahešovy oči“ se z autorů sekundární literatury 
pokouší interpretovat jen Hayes. Vychází z úvahy, že Maheš je časté jméno pro boha 
                                                 
92 Hayes, Shapes for the Soul, s. 219. 
93 Bose, „An Introduction to the post-Caintaya Sahajiyā Cult“, s. 81. 
94 Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 165. Jmenovitě se má jednat o kosti (asthi), klouby (sandhi), pot (gharma), 
kapku (bindu), semeno (šukra; ÷ukra), krev (šonit; ÷oõit), energii (tedž), paměť (medhá). 
95 Těchto sedm složek (saptadhátu) je: semeno (šukra), morek (madždžá), kosti (asthi), tuk (medá), maso 
(mámsa), krev (rakta) a míza (rasa). 
96 Hayes, Shapes for the Soul, s. 220. 
97 Ibid., s. 110. 
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Šivu, který má tři oči. To podle Hayese odkazuje na tvar trojúhelníku, což je tradiční 
symbol pro ženské pohlaví. Svou teorii pak podpírá upozorněním, že ARS popisuje 
toto místo jako hustý háj – stromoví je zde podle něj odkazem na pohlavní ochlupení. 
Tři barvy, které s ohledem na roční doby nabývá proud nektaru protékající tímto 
místem, pak podle něj značí tři druhy tělesných tekutin. Bílá stojí za semeno, červená 
za menstruační krev a „barva vody“ za spojení těchto dvou prvků, tedy vastu. 
Poslední barvy nabývá nektar v době dešťů, která je podle Hayese typicky spojována 
s milostnými rozkošemi.98 

Přestože je tato interpretace jistě velmi lákavá, opírá se o poměrně vachrlatou 
identifikaci obratu „Mahešovy oči“ s trojúhelníkem. Mohla by ji ale podporovat 
jógická představa o třech hlavních nádí, jejichž funkce odpovídá těmto třem 
tekutinám a zároveň jsou s nimi často spojovány právě tři zmiňované barvy. Idá (ióà), 
která je spojována s měsícem, má barvu světle žlutou (tedy téměř bílou), pingalá 
(piïgalà), která je spojována se sluncem, má červenou barvu a centrální kanál, sušumná 
(suùumnà), v níž je potřeba oba tyto proudy spojit, souvisí s ohněm a má barvu 
průhlednou. Problém ale je, že bílá idá nebývá spojována s mužským elementem, ale 
se ženou. U pigaly je tomu potom přesně naopak. 

Konkurenční výklad nabízí Basu, který tři barvy interpretuje jako tři guny, tedy 
tři sánkhjové složky fyzického světa.99 V tomto pojetí by pak místo, kde proud 
nabývá těchto tří barev, odpovídalo kosmogonickému momentu vzniku fyzického 
světa, respektive na úrovni člověka místu, kde původně čistá esence vstupuje do 
fyzického těla. Tuto interpretaci ovšem komplikuje skutečnost, že barvy tří gun jsou 
nejčastěji bílá (sattva), černá (tamas) a červená (radžas) – akočliv v různých pojetích se 
mohou lišit. Je navíc pochopitelně otázka, jestli si autor pod „barvou vody“ představí 
vodu průhlednou, nebo vodu kalnou. 

5.1.4 Palác a dveře 
Podobnou špatně identifikovatelnou trojici nacházíme také na dalším místě. Jedná se 
o trojici dveří, o nichž je v ARS řeč dvakrát. V druhém případě jsou pak spojeny 
s palácem, kde nakonec Sabá a jeho společníci nacházejí své místo. Oba výskyty 
ocituji v plném znění: 
 
47. Venku jsou toho [sahadže] 
jedny dveře, 
uvnitř jsou troje; 
buď zručným, 
opusť druhé [dvoje], 
zůstaň u prvních. 
 
321. [… pět mužů a Sabá] se vydali podívat na palác. 

                                                 
98 Ibid., s. 216–218. 
99 Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 165. 
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322. Když spatřili vnější dveře, poklonili se; 
toto je příbytek upevněného těla. 
323. Nastalo jedno laškování, druhé laškování, třetí laškování; 
jest jedno patro, druhé patro, třetí patro. 
324. Na prvních dveřích je zamčená petlice; 
kdo by mohl vejít, když by neměl znalost o směru? 
325. Troje jsou dveře a z nich jsou jedny otevřené [nebo povolené], 
[druhými] dvěma nekráčí ten, kdo je bhaktou. 
326. Prostředními dveřmi všichni prošli; 
šest mužů poznalo své místo a posadilo se.  
 
Jsou tedy pravděpodobně jedny dveře, které představují vstup do paláce a které jsou 
zamčené na petlici. Projít jimi může jen ten, kdo má se dokáže správně orientovat. 
Uvnitř jsou potom troje dveře, z nichž jen jedny jsou určeny pro bhaktu. Když jimi 
šest mužů projde, nacházejí svoje místo – což (jak ukážu níže)100 je další způsob, jak 
popsat vysvobození. 

Palác je „příbytkem upevněného těla“, které podle mého názoru představuje 
vnitřní tělo, které je vytvořené a zpevněné sádhanou.101 Palác jako takový by tedy 
mohl být vnějším, neboli fyzickým tělem. Dveře, kterými se do něj vstupuje, by 
potom zcela logicky představovaly některý z tělesných otvorů. Podle ARS se jedná o 
otvor, který musí sádhaka symbolicky projít v průběhu praxe. Je-li na úrovni těla 
esencí člověka semeno (respektive některá ženská tekutina), představují tyto dveře 
s největší pravděpodobností penis, kudy je nutné natáhnout do vnitřního těla 
sjednocenou mužskou a ženskou tekutinu, nebo jen její ženskou složku (není zcela 
jasné, jak si sahadžijá „mechaniku“ předávání tekutin představuje). Případně by se 
také mohlo jednat o nějaké místo uvnitř těla, kde tyto tekutiny přecházejí z vnitřního 
a vnějšího tělo. Tímto bodem je přitom v pojetí ART nejnižší jezero (kámsarobar), kde 
dochází ke vzniku vastu.102 V každém případě těmito dveřmi může projít jen ten, kdo 
je řádně připraven (kdo má „znalost o směru“).  

Po prvních dveřích přichází na řadu další trojice dveří, z nichž je třeba vybrat si 
ty prostřední a druhé dvoje nechat stranou. Zde se podle mého názoru opět nabízí 
srovnání se třemi nádí, které se v jógických představách spojují v dolní části těla, a 
z nichž je pro správný postup sádhany nutné pokračovat skrze prostřední sušumnu, 
stejně jako ARS nabádá k cestě skrze prostřední dveře. 

Toto srovnání může podpořit i ART, v níž se říká, že v kámsarobaru jsou tři 
nádí.103 Hayes tuto skutečnost ovšem ignoruje a čtyři dveře interpretuje jako čtyři nad 
sebou postavená jezera, kterými je potřeba postupně projít.104 V ARS se ale zřetelně 

                                                 
100 Viz kapitola 5.3.10. 
101 O „zpevňování“ jakožto klíčovém prvku sádhany pojednává kapitola 5.3.7. 
102 Viz kapitolu 3.3.1 
103 Dàs, Caitanyottar pratham càriñi sahaji¼à pÒthi, 138, „kàmsarobare àche nàçã tin jan“. 
104 Hayes, Shapes for the Soul, s. 210. 
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hovoří o jedněch samostatných dveřích a trojici dalších, z nichž je třeba si vybrat jen 
jedny. Proto je podle mne Hayesova interpretace chybná. 

V ARS se ovšem říká, že palác má tři patra, v nichž muži zakoušejí trojí 
potěšení. Pokud by tedy hierarchický systém jezer z ART odpovídal něčemu 
z obrazu paláce v ARS, byla by to nejspíše právě tato tři patra. Ta by představovala 
tři horní jezera, přičemž čtvrtým a nejnižším jezerem (kámsarobarem) by mohly 
skutečně být ony první dveře. 

Tři patra by ale mohla také představovat tři guny. Právě skrze ně (tedy skrze 
fyzický svět) dosahuje totiž Sabá a jeho pět společníků hned v následujících verších 
blaženosti (328). Není tedy vyloučeno, že trojice potěšení může odpovídat zakoušení 
tří gun. 

S interpretací paláce coby těla přichází také Basu. První dveře považuje ve 
shodě s předchozím výkladem za tělesný otvor. Troje vnitřní dveře ale interpretuje 
jako tři náboženské cesty – jako cestu poznání (džňánamárga), cestu jógy (jógamárga) a 
cestu bhakti (prémamárga). Jeho teorii by mohla potvrzovat sama ARS, podle níž 
druhé dvoje dveře nejsou vhodné pro bhakty (325). Ovšem vzhledem k tomu, že se 
zde nacházíme na úrovni těla, nezdá se být toto vysvětlení příliš přesvědčivé. Sama 
ARS přitom v závěru označuje sádhaku opakovaně slovem bhakta (330), což by 
napovídalo tomu, že sama sahadžijjá se nepovažovala za tantrickou tradici, ale 
naopak za vrchol gaudíjského bhakti. 

5.2 Postavy 
Ještě než přistoupím k podrobnému rozboru jednotlivých postav, které vystupují 
v ARS, uvedu základní rozvržení, na jehož obrysech se shodují všichni autoři 
sekundární literatury. Tuto interpretaci, vytvořenou na základě údajů z NiG, budu 
v následujícím rozboru rozšiřovat, prohlubovat a vůči ní se budu vymezovat.  

Sabá podle NiG reprezentuje individuální duši (átman, nebo džívátman), která se 
snaží dosáhnout vysvobození představovaného nektarem. Jeho devět pomocníků je 
pět lidských orgánů smyslového vnímání (džňánéndrija) a zbylé čtyři interpretují 
autoři sekundární literatury většinou jako orgány činění (karméndrija). Pět zbraní, 
kterými je Sabova družina při výpravě ozbrojena, pak představuje pět elementů 
hmotného světa.105 Tyto tři pětice přitom odpovídají třem pěticím sánkhových tattev, 
čili prvků kosmu. Pět lučištníků má potom představovat pět šípů boha tělesné touhy 
Kámy, kterými okouzluje člověka.106 

5.2.1 Sabá a pět pomocníků 
Celá interpretace ARS stojí padá s identifikací Saby (jehož jméno znamená doslova 
„Vše“), coby duše toužící po vysvobození. Podle mého názoru tento výklad, opřený 
navíc o NiG, do příběhu ARS velmi dobře zapadá. Žádnou jinou premisu, která by 
postavila příběh do jiného světla, přinést nedokáži. 

                                                 
105 Jsou to země, oheň, voda, vítr a prostor. 
106 Přehledně shrnuje v poznámkách Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 164–165. 
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V takovém případě je potom na místě chápat jeho devět společníků jako 
externalizace složek člověka. O které složky by se ale mělo jednat, není zdaleka 
jednoznačné. 

V interpretaci pěti z nich, kteří vydrží se Sabou až do konce, panuje mezi autory 
sekundární literatury shoda – jedná se džňánéndrije, čili smysly a jejich orgány. Toto 
pojetí potvrzuje také doklad uvnitř samotné ARS. Ve strofě 292 k šesti mužům 
přichází šest žen, přičemž jména pěti z nich výslovně odpovídají právě pěti smyslům: 
Najánkámá (Na¼ànkàmà; tj. „opájející oči“), Bajánkámá (Ba¼ànkàmà; „opájející 
tvář“),107 Šrabanlatiká (ørabaõlatikà; tj. „liána sluchu“), Gandhakáli („černovonná“) a 
Sparšamáli (Spar÷amàli; „paní doteku“). 

5.2.2 Zbývající čtyři pomocníci  
Výklady se ovšem různí co se interpretace zbývajících čtyř pomocníků týče. Podle 
NiG se jedná o čtyři karméndrije,108 čili orgány činění. Těch je ale v tradičním 
sánkhjovém výčtu pět, a jedná se o ruce, nohy, ústa, orgán plození a orgán 
vylučování. ARS by tak buď musela počítat jen se čtyřmi z nich, nebo by v pozici 
pátého stál sám Sabá – což by ale jeho pozici v příběhu neodpovídalo. 

Basu ale hovoří o této čtveřici jako o „vnitřních smyslech“ (inner senses), které 
jsou podle něj: mysl (man, nebo manas), vědomí (čit), jáství („egoism“ – zřejmě 
ahamkára; ahaükàr) a intelekt (zřejmě buddhi).109 Mysl, intelekt a jáství přitom taktéž 
nacházíme mezi sánkhjovými tattvami, kde společně s purušou a prakrti tvoří nejvyšší 
pětici.110 Purušou, který v sánkhjovém schématu hraje roli čistého ducha, nebo čistého 
vědomí, by pak mohl být Basuův čit. 

Podle takto rozvedené Basuovy interpretace zde ARS provádí rozdělení 
Sabových společníků na vnější a vnitřní „smysly“ člověka, což podle Basua odpovídá 
dichotomii vnitřní a vnější sádhany,111 na kterou jsme již narazili několikrát.112 Tato 
interpretace se navíc opírá o další verše z NiG, podle nichž je jedním z devíti 
(konkrétně Bharatou) právě mysl (man),113 která ovšem nefiguruje ve výčtu orgánů 
poznání ani orgánů činění, se kterými sama NiG devět mužů identifikuje na jiném 
místě. Při neznalosti tohoto textu nelze posoudit, jestli je tento rozpor obsažen už 
přímo v NiG, nebo jestli je dán chybnou interpretací moderních autorů sekundární 
literatury.  

                                                 
107 ABh ji identifikuje se spodním rtem a chutí (ibid., s. 138). 
108 Ibid., s. 164. 
109 Bose, „An Introduction to the post-Caintaya Sahajiyā Cult“, s. 81–82. 
110 Diagram tattev uvádí například Gavin Flood (An Introduction to Hinduism, 1st Indian ed., New 
Delhi: Cambridge University, 1998, s. 233).  
111 Bose, „An Introduction to the post-Caintaya Sahajiyā Cult“, s. 75. 
112 Viz především kapitolu 3.2.4. 
113 „S dívkou odešla mysl […]“, v originále „kanyàrsaïge man gela […]“, citováno v Bose, The post-
Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 194. Dále se v NiG říká, že „naukou o sobě, naukou o nejvyšším, 
naukou o rase počínaje / když se mysl upevnila ve zvycích sahadže / tomu se ve vyprávění říká Bharat“, 
v originále „nijatattva paratattva premtattva àdi / sahaj àcàre man niùñhà haila yadi / tabei tàhàke kahe bharat 
àkhyàne“, citováno v Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 180.  
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Identifikaci mysli s Bharatou by pak odpovídalo výjimečné postavení, které oba 
tyto prvky ve svých systémech mají. Mysl v rámci trojice sánhkhjových vnitřních 
orgánů hraje roli jakéhosi prostředníka mezi fyzickými a nefyzickými složkami 
člověka a stojí tedy částečně na úrovni vnějšího smyslového světa. Stejně tak Bharat 
je sice součástí čtveřice, ale má mnoho společného i s ostatními pěti.  

Basuovu teorii tedy považuji za nejpřijatelnější, i když sám Basu ji zastává 
pouze v citovaném článku a v pozdější knize už přijímá identifikaci čtyř mužů 
s orgány činění, ačkoliv paradoxně stále drží označení jednoho z nich za mysl.114 

5.2.3 Pět lučištníků, pět hrozivých zbraní 
Pět hlídačů jezera je podle NiG pět šípů boha Kámy.115 Představují tedy jakési 
ztělesněné síly fyzické touhy, které zabraňují v cestě k nektaru. Jen ten, kdo umí 
přemoci kámu, dokáže kolem těchto stráží projít. 

Basu ovšem ve svém článku opět přichází s odlišnou hypotézou (kterou opět 
v pozdější knize opouští). Podle této teorie představuje pět strážců pět elementů. 
Svoji interpretaci opírá Basu o citát z NiG, který je ale bez kontextu neprůkazný.116 
Moment uvěznění Saby pak vykládá, jako lapení duše do fyzického těla.117 Toto by 
ale předpokládalo, že Sabá šel krást nektar, když ještě neměl tělo, což je v přímém 
rozporu s tím, že jej provázely smyslové orgány a podle některých interpretací i 
orgány činění. 

Domnívám se ale, že chycení Saby pěti elementy nemusí nutně znamenat jeho 
vstup do těla. Podle mého názoru zde ARS může mít na mysli spíše skutečnost, že 
smysly jsou přitahovány k fyzickému světu. Funkce takto interpretované pětice 
elementů by se velmi blížila funkci pěti Kámových šípů – je to něco, co přitahuje 
neupevněné smysly a neprobuzenou duši k materiálnímu světu smyslových požitků. 

V textu se setkáváme ještě s jednou pěticí a tou je pět hrozivých zbraní, kterými 
je Sabova družina vybavena. Ty Basu ve svém vydání ARS interpretuje jako pět 
elementů, neuvádí ale, jestli se jeho pochopení v tomto bodě opírá o NiG.118  

5.2.4 Dívky 
Popisu dívek a jejich krásy věnuje ARS dlouhou řadu strof. Klíčem k pochopení jejich 
role v příběhu může být jeden drobný detail. Když dívky přicházejí ke spícím 
mužům, jsou oblečeny do modrých šatů. Tato barva je spojuje s modrým lotosem na 
začátku příběhu, který je cílem sádhany a zároveň zdrojem nektaru, který napájí řeku, 

                                                 
114 Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 193–194. 
115 Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 164. Jmenovitě jsou to: milostné potěšení (madana), milostné opojení 
(mádana), přemožení láskou (šóšana), strnulost (stambhana), zmatení (móhana). Verš z NiG zní 
„kadarper pa¤cabàï rakùak se ha¼“, tedy v překladu „tito strážci jsou pěti šípy Kandarpy“, přičemž 
Kandarpa je jiné jméno pro Kámu. 
116 „Pět mužů je pět elementů a z nich vzniká tělo“, v originále „pa¤cabhåt pa¤cajan deha ithe ha¼“, 
citováno v ibid., s. 74. Bez kontextu ovšem není jasné, jestli pět mužů je skutečně oněch pět strážců. 
117 Bose, „An Introduction to the post-Caintaya Sahajiyā Cult“, s. 74–76. 
118 Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 164. 
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a tak vlastně tvoří svět (respektive tělo). Stejně tak modře oděné dívky jsou pro muže 
zdrojem nauky, která umožňuje spojit fyzické tělo s vnitřním tělem, uvnitř nějž sídlí 
mánuš. Jedna z dívek (Najánkámá) Sabovi říká: 
 

304. „My jsme paní světa, kdo je našim pánem? 
[Ten,] kvůli němuž Gólókanátha opustil Gólóku.“ 

 
Pánem dívek je tedy sám mánuš, a dívky jako celek by tak mohly představovat 
ženskou složku nejvyšší jednoty, tedy Rádhu. Odpovídala by tomu jejich role 
učitelek, která je vlastní také Rádze. Nejvyššího gurua z ní dělá její oddaná láska ke 
Kršnovi, která je vzorem pro gaudíjovské napodobování a v sahadžijovském 
prostředí je to právě Rádhá (respektive dívka), skrze níž Kršna (respektive Sabá) 
zakouší sahadžu, nebo získává sahadža vastu. 

Často se hovoří o tom, že sádhaka má mít učitele dva: díkšágurua (dãkùàguru), 
který mu dává zasvěcení a sděluje mantru, a šikšágurua (÷ikùàguru), který ho potom 
vede po cestě sádhany.119 O této dvojici se v BB říká, že díkšáguruem je Kršna, zatímco 
šikšáguruem je Rádhá.120 Že ženy hrály v tradici roli učitelek, nebylo zřejmě ojedinělé – 
například o Nitjánandově manželce Džáhnabádebí (Jāhnabādebã) Dimock s četnými 
odkazy na primární texty dokládá, že byla uznávána jako guru a to i v „ortodoxním“ 
gaudíjovském prostředí.121 

Dívky ovšem nejsou pro Sabu jen zdrojem nauky, ale také zdrojem ženské 
esence na úrovni fyzické sádhany. Představují tady cestu k cíli i na úrovni fyzického 
těla – jsou místem, kde se nachází „substanci nesmírné ceny“, protipól mužského 
semene. Jsou tedy zároveň uctívanými učitelkami a zároveň zdrojem fyzické 
tekutiny při rituální souloži, při které plní v zásadě jen roli prostředku. ARS tedy na 
této úrovni opět naráží na skutečnost, že nejvyšší je skryto v nejnižším. 

5.2.5 Pět krát pět je dvacet pět – pokus o shrnutí 
V textu ARS tedy nacházíme pět strážců, pět zbraní, pět plus jednu dívku, pět plus 
čtyři společníky Saby a Sabu samotného. Dohromady je to dvacet šest prvků, 
přičemž klasický sánkhjový výčet tattev má prvků dvacet pět rozdělených do pěti 
pětic. Přímo se tak vnucuje nápad tyto systémy porovnat a pokusit se zjistit, jestli 
alegorie ARS nepracuje právě se sánkhjovým systémem.  

Jen v krátkosti nastíním rozvržení sánkhjových tattev. Jedná se o jakési 
emanační schéma všech složek kosmu (tedy i člověka). Na nejnižší rovině se nachází 
čtyři pětice. Od nejvyšších z nich je to: pět smyslů a jejich orgánů (džňánéndrija), pět 
orgánů konání (karméndrija), pět prostředků smyslového vnímání (tanmátra) a pět 

                                                 
119 O dvou guruech se hovoří například v několika verších ART (Dàs, Caitanyottar pratham càriñi 
sahaji¼à pÒthi, 132). 
120 Dimock, The Place of the Hidden Moon, s. 199. 
121 Ibid., s. 98–102. 
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elementů (mahábhúta).122 Z toho všeho vytváří nadřazená mysl (manas) koherentní 
obraz reality, která je ovšem ovládaná májou. Nad myslí stojí jáství (ahamkára) a 
intelekt (buddhi) a tyto tři tvoří dohromady vnitřní orgán (antahkarana; antaþkaraõa). 
Nad nimi je matérie (prakrti) a vedle ní (v sánkhjovém pojetí nikoliv v kontaktu s ní) 
čistý duch (puruša).  

Sabovy společníky už jsme identifikovali jednak s purušou, intelektem, jástvím a 
myslí, jednak s pěti smyslovými orgány. Zbývá tedy šest dívek, pět strážců, pět 
hrozivých zbraní a Sabá na jedné straně a pět elementů, pět orgánů činění, pět 
prostředků vnímání a prakrti na straně druhé. 

Začněme od dívek, jejichž roli můžeme popsat pomocí ABh, kde vystupuje šest 
dívek se zcela identickými jmény: 123 

 
[…] kvalita tvaru je v očích Najánkámy, 
prostřednictvím Najánkámy lidé ve světě vidí. 
Všichni kdo ve čtrnácti světech mají oči, 
všechno vidí díky kvalitám Najánkámy.124 

 
Najánkámá je tedy tím, co zprostředkovává mezi očima lidí a elementárním světem. 
Je tedy tanmátrou tvaru (teprve pokud elementy mají tvar, stávají se vnímatelnými 
okem). Téměř navlas stejným způsobem pak ABh hovoří i o zbývajících čtyřech 
dívkách. Ony jsou tedy tvarem, který vidí oko, zvukem, který slyší ucho a tak dále. 
Díky nim tělesné orgány mohou vnímat svět, skrze nějž vede sahadžijovská cesta k 
vysvobození – a tedy logicky právě tyto dívky jsou guruem sádhaky, přestože patří 
k těm nejnižším složkám světa.  

Kdo je ovšem ona šestá dívka, která se jmenuje Nílčandrarekhá (doslova „Obrys 
modrého měsíce“)? V ABh popisuje sebe samu jako velitelku zbývajících pěti: 
 

Nílčandrarekhá říká: „Ze mě pochází vše, 
moje je tělo, moje je místo, moje je vnímání.125 
 

Tyto tři prvky, které Nílčandrarekhá zmiňuje, přitom zdá se odpovídají kategoriím 
tattev – orgánům vnímání a činění (tělo), elementům světa (místo) a tanmátrám 
(vnímání). Nílčandrarekhá by se tedy podle tohoto výkladu označovala za tvůrkyni 
celého fyzického světa máji. Nemohla by tedy být nikým jiným, než samotnou prakrti. 

                                                 
122 Tyto čtyři kategorie jsou pospojovány do pěti čtveřic: 1. uši (coby smyslový orgán) odpovídají 
ústům (coby orgánu řeči), zvuku (coby prostředku vnímání) a elementu prostoru; 2. kůže odpovídá 
ruce, doteku a větru; 3. oko odpovídá nohám, tvaru a ohni; 4. jazyk odpovídá orgánům vylučování, 
chuti a vodě; 5. nos odpovídá orgánu plození, vůni a zemi. 
123 Jediným rozdílem je vynechání prvního písmene ve jméně Sparšamáli. Jedná se ale jen o 
pravopisnou variantu slova „dotek“, které lze psát sparša i parša. 
124 Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 137, „[…] råpguï baise na¼ànkàmàr «khe / na¼ànkàmà haite dekhe jagater loke / 
caudabhuban madhye yàhàr àcha¼e locane / tàrà sab dekhite pàre na¼ànkàmàr guïe“. 
125 Ibid., s. 137, „nãlcandrarekhà kahe àmà haite sab / àmàr aïga àmàr sthiti àmàr anubhab“. 
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Jako taková je tedy protějškem (jakoby tanmátrou) vědomí (čit, nebo puruša). I to ABh 
potvrzuje: 
 

„Já jsem Nílčandrarekhá a jsem uvědomování 
skrze mne získávají lidé světa vědomí.“126 

 
Zbývá tedy pět hrozivých zbraní, pět strážců, pět orgánů činění a pět elementů. 

Hrozivé zbraně, které nese devět mužů, devět vnějších a vnitřních smyslů člověka, 
pak dle mého názoru musíme logicky ztotožnit s pěti tělesnými orgány, kterými se 
oněch devět projevuje navenek. 

Poslední pětice tattev pak zůstává na oněch pět strážců, kteří by tak byli – 
přesně podle Basuova pojetí – pěti elementy fyzického světa.  

Nakonec je tu pak sám Sabá, šestadvacátý prvek v systému. Už v samém úvodu 
jsem psal o tom, že sahadžijá si sánkhjový systém upravuje. Konkrétně tak, že nad 
jeho prvky nadřazuje prvotní jednotu tohoto všeho. A právě jejím reprezentantem je 
podle mého názoru v ARS Sabá – respektive na samém konci příběhu se jím stává, 
když objeví uvnitř paláce (těla, rúpy) svoje místo (svarúpu).  

Dostáváme tedy dokonalý systém celého kosmu, který ovšem nedokáže 
vysvětlit bude řadou rozporů. Proč například za Sabou a jeho druhy přichází také 
Nílčandrarekhá, i když její odpovídající protějšek (čit) s ním už není? Je to proto, že 
ona je nejvyšší z dívek? Nebo je to jen snaha o dosažení symetrie šesti mužů a šesti 
žen? Není nakonec spíše Sabá purušou? A kým by potom byl jeden přebývající muž? 
Mohl by být dalším prvkem, který do sánkhjového konceptu ARS přidává? 
Neznamená tedy lapení Saby pěti lučištníky skutečně lapení individuální duše do 
těla? To jsou jen některé vážné pochybnosti, které mě při výkladu ARS trápí. Přesto 
se domnívám, že právě toto sánkhjové schéma je ve skutečnosti tím, co ARS popisuje 
v alegorii postav příběhu o krádeži nektaru.  

5.2.6 Sarbadeb 
Zdaleka nejspornější postavou celého příběhu je Sarbadeb. NiG a podle ní i autoři 
sekundární literatury ho vykládají jako paramátman, který na sebe na tomto místě 
bere podobu boha Kámy.127 Tato interpretace pak zapadá do pojetí pěti lučištníků 
jako pěti Kámových šípů. 

Paramátman (doslova „nejvyšší duše“) je v gaudíjském prostředí poměrně jasně 
vyhraněný termín, určený pro jednu ze tří podob nejvyšší jednoty.128 Jeho funkcí je 
zprostředkovávat kontakt mezi individuální duší (džívátman) projevenou ve světě a 

                                                 
126 Ibid., s. 138, „àmi nãlcandrarekhà àr ta cetan / àmà haite sacetan ha¼ jagajjan“.  
127 „Sarbadeb je paramátman v podobě Kandarpamohany (čili boha Kámy)“, v originále „sarbadebà 
paramàtmà kandarpamohan“. NiG také říká, že „z části Sarbadeby se zrodil Sabá“, v originále „sarbadebàr 
aïge haila sabhàr janam“; obojí citováno v Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 192. Druhý 
citát ale můžeme přeložit také „ze Sarbadebových údů se zrodilo vše“.  
128 Stojí mezi naprosto nekvalifikovaným a od světa zcela odděleným brahma na jedné straně a naopak 
zcela kvalifikovaným a ve světě aktivním Bhagavánem (aktivně se vtělujícím Kršnou) na straně druhé. 
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nejvyšší jednotou, jejíž součástí duše je. Právě tento hierarchický vztah má podle 
Basua popisovat následující nejasná strofa: 
 
80. Studem  
se zahaluje ten, 
kdo je dílem jeho dílu; 
on dostává část [nektaru z lotosu];  
zbytek odtéká 
v barvě jako labuť. 
 
Tato strofa podle Basua ukazuje, že Sabá je dílem paramátmanu, který je zase dílem 
nejvyšší jednoty. Studem, kterým se Saba zahaluje, je pak podle Basuovy interpretace 
májá, kterou se džívátman zakrývá (fyzické tělo).129 

Sabá má ovšem podle tohoto výkladu strofy 80 dostávat část z nektaru. Proč by 
se tedy měl snažit nektar ukrást? Důvodem by mohla být následující strofa: 
 
83. Jakmile na tom jezeře vykvete lotosový květ 
přijde Sarbadeb a všechen nektar lotosu si přivlastní. 
 
Sarbadeb se tedy (zdá se) projevuje jako uzurpátor, který nedává Sabovi jeho podíl 
na nektaru. To ale velmi špatně zapadá do jeho charakteristiky coby paramátmanu. 

Jediným způsobem, jak tento rozpor překonat, se mi jeví pojetí Sarbadeby 
jakožto jakési „šedé eminence“, která uvádí příběh do pohybu a postrkuje jeho 
postavy třeba i proti jejich vůli. V nejasné strofě 147 se naznačuje, že Sarbadeb 
ukazuje lotosové jezírko Sabovi a jeho druhům, kteří se potom hned následující den 
pokusí o krádež. Jako by tedy zde Sarbadeb nenápadně ponoukl Sabu k činu, který 
povede k jeho pádu do temnot a následnému znovuzrození. Podobně bychom pak 
mohli vyložit Sarbadebův příkaz hledat Sabu, který dává pod hrozbou smrti devíti 
mužům – zde zase nutí tělesné a duševní síly člověka k hledání jejich vlastní 
podstaty. Přispívá tedy k pokroku Saby, který ho potom opouští a vydává se na 
vlastní dráhu. 

Sarbadeb by tak mohl představovat tu stránku boha, ke které se člověk vztahuje 
jako služebník a jejíž uctívání je v sahadžiji předstupněm k fyzické sádhaně. Ta se 
v pozdějších fázích vývoje adepta stává hlavní součástí praxe, která původní formu 
zbožnosti sice nenahrazuje docela, ale zastiňuje ji svým významem.130 Možná právě 
tak máme chápat moment, kdy Sabá a jeho pět druhů opouští Sarbadebu a vydává se 
na vlastní cestu. Tři ze Sabových druhů, kteří zůstanou se Sarbadebou, by pak mohli 
vyjadřovat právě skutečnost, že ani po přechodu na vyšší formy praxe, nepřestává 
sádhaka provádět formy nižší – tři vnitřní orgány se nemohou vypravit na cestu za 

                                                 
129 Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 163. 
130 Viz tři stupně praxe v kapitole 5.3.2. 
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hledáním nejvyšší podstaty uvnitř fyzického těla a nadále se vztahují spíše k bohu, 
který člověka přesahuje.131 

Sarbadeb tedy po právu požívá velké úcty a strachu ze strany stvoření – bojí se 
ho devět mužů (158), kteří se ze strachu dávají na askezi (189), utíkají před ním i 
vodní tvorové (103). Má na povel celé lotosové jezero (84) a k tomu ještě pět jeho 
strážců (84) – tedy pět elementů. Strach, který vzbuzuje, by pak v mém výkladu 
představoval motivační prostředek, kterým Sarbadeb postrkuje člověka a jeho složky 
po cestě k vysvobození. 

V příběhu přesto zůstává několik velmi matoucích pasáží týkajících se 
Sarbadeby. Především je to jeho strach ze smrti zaživa, který přitom znamená 
dosažení vysvobození (nebo alespoň nastoupení cesty k němu). Proč by se Sarbadeb 
(jehož jméno doslova znamená „Vše-bůh“) měl obávat této smrti? Dalším podobným 
momentem je Sarbadebovo rozčilení, když se dozví o ztrátě Saby. Tato zpráva jej 
rozruší natolik, že to hrozí zničit vše živé (146). Je tedy možné, že Sarbadeb má 
skutečně výše popsanou funkci, ale sám o tom neví? Nebo to všechno jen předstírá 
pro větší efekt? Na tyto otázky v současné době nedokáži přinést uspokojivou 
odpověď. 

5.3. Události 

5.3.1 Krádež 
Sabovu výpravu za nektarem tedy chápeme jako pokus o dosažení vysvobození. 
Jedná se ovšem o krádež, což s přihlédnutím k NiG interpretují autoři sekundární 
literatury jako provádění sádhany bez náležité přípravy a zasvěcení.132 Proto je také 
z tohoto pohledu Sabova loupeživá výprava předem odsouzena k nezdaru.  

Hayes ještě k pokusu o krádež poznamenává, že text popisuje Sabovu výpravu 
slovem „gaman“, což znamená běžně „chůze“, může to ale znamenat také „soulož“.133 
Od začátku tedy můžeme Sabův pokus o krádež chápat také jako nesprávně 
provedenou rituální soulož. 

5.3.2 Zajetí a osvobození 
V pojetí všech autorů sekundární literatury se neúspěšná krádež rovná nežádoucímu 
pádu do osidel kámy.134 Nikdo z nich ale ve skutečnosti nerozebírá konkrétní detaily, 
které k této epizodě uvádí ARS. Inkriminované strofy si dovolím ocitovat v plném 
znění a pokusím se na nich ukázat, že Sabovo uvěznění rozhodně není jednoznačně 
negativním momentem pádu do temnot:  

                                                 
131 K podobnému vysvětlení dospívá také Basu („An Introduction to the post-Caintaya Sahajiyā Cult“, 
s. 81–82). 
132 „Mluvím o těch, [kteří] šli krást / neměli sádhanu, měli jistě tělo“, v originále „curi karite gela tàr kathà 
kahi / sàdhan nahila deha ha‹la ni÷ca¼i“, citováno v Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 195. 
Citace je ale podle mého názoru značně neprůkazná. 
133 Hayes, Shapes for the Soul, s. 214–215. 
134 Já ovšem interpretuji pět strážců jako pět elementů. Viz kapitolu 5.2.5. 
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112. Když se Sabá stal zajatcem, vyšel měsíc, 
na padesát zemských dand135 zůstal ve tmě. 
113. Slunce vyšlo a nastal den, 
slitovalo se a propustilo zajatce. 
114. Osvobodilo ho [silou] vlastních kvalit, 
je falešně spoután,[kdo] nezná sám sebe. 
115. Kolik věků prošlo a neměl vědomí,  
démoni máji [mu] způsobovali trýzeň. 
116. Když vyšel měsíc věčné radosti, 
vnější i vnitřní temnota pominula. 
117. Kdo dokáže vykreslit kvality měsíce vědomí?136 
obdařil ho [Sabu] vědomím [sám] v podobě vědomí. 
118. Tma máji odešla a [Sabá] nabyl vědomí, 
okamžitě si v mysli vzpomněl na vlastní činy: 
119. „V deseti jsme přišli krást nektar, 
opustili mě všichni a odešli. 
120. Upadl jsem do temnoty, kdo ale rozsvítil? 
Jak zjistím, kdo to byl? 
121. Jak jsem tak přemýšlel, stala se má mysl opilou; 
přišel v podobě vědomí a učinil mne vědomým. 
122. Když jsem získal vědomí, uzřel jsem mnoho míst, 
v porovnání s nimiž je Vaikuntha jen jako stéblo trávy. 
123. Spatřil jsem [to] jen na okamžik, pak se vrátily vnější vzpomínky, 
kde jsem byl, kam jsem přišel? Nevěděl jsem nic. 
124. Je svarúpa prázdná, nebo jaká je? 
bylo to, co jsem viděl projevení [nejvyššího], nebo ne? 
125. Jaké je vědomí, z čeho je tvořené? 
Nemohl jsem si všimnout jaké je barvy.“ 
126. Jak tak přemýšlel, vyvstala mu úžasná vzpomínka: 
„Schoval se v mánušovi, jaký úžas; 
127. obyčejné a výjimečné je na jednom místě. 
Pokud není lidským tělem, tak kde ho naleznu? 
128. Je uvnitř něj a [stejně] v něm není, 

                                                 
135 Jednotka času, cca 24 minut. Dohromady tedy 20 hodin. Symbolika této padesátky je nejasná. 
136 ARS si na tomto místě zřetelně hraje s dvojím významem slov „vědomí“ (čaitanja) a „věčná radost“ 
(nitjánanda). Jak naznačují v závorce uvedené originály, „měsícem vědomí“ není nikdo jiný, než 
Čaitanja, který přináší správnou nauku, a „měsícem věčné radosti“ Nitjánanda, jehož působením 
pomíjí vnitřní i vnější temnota. Celou pasáž tak můžeme číst nejen jako výpověď o procesu sádhany 
jednoho konkrétního člověka, který postupně nabývá vědomí a ničí temnotu, ale také jako popis 
temnoty, která panovala před zavedení a rozšířením Čaitanjovy (tj. z pohledu ARS sahadžijovské) 
nauky, která vysvobozuje z pout máji. 
 



 45 

mohu [jen] říci, že to místo není k povídání. 
129. Zjevil to vskutku mánuš, jehož stín je v mysli, 
když se slitoval nad světem.“ 
130. Nelze vyslovit mnoho nauk, jako je tato; 
pohleď na sebe, [když chceš vědět] proč jsi nevědomý. 

 
Sabá je tedy uvězněn v temnotě v okamžiku, kdy vyjde měsíc, a vysvobozuje jej 
sluneční svit. Poté získává od měsíce vědomí, které jej vysvobozuje z moci démonů 
máji. Díky tomu se mu dostává zázračné vize míst, v porovnání s nimiž je i božské 
sídlo Vaikuntha jen jako „stéblo trávy“. V následujícím vnitřním monologu Sabá 
uvažuje o tom, kdo jej obdařil světlem vědomí. Dospívá k poznání, že je to mánuš a 
že se ukrývá uvnitř mánuše, tedy uvnitř člověka. 

Konečným výsledkem nepovedené krádeže tak není uvěznění a pád do temnot. 
Ten je jen mezistupněm, přes který se Sabá dostává k poznání mánuše. Díky tomu 
poté v příběhu může vystupovat jako ten, kdo je nirbikar, tedy „neměnný“, nebo 
„pevný“. Při této příležitosti přichází na mysl strofa z úvodu ARS: 
 
45. Kdo pozná sahadžu? 
Nejhustší temnotou 
kdo projde [na druhou stranu], 
ten vstoupí do sahadže. 
 

Sabův pokus o krádež tak podle mého názoru rozhodně není prostým 
neúspěchem, ale naopak prvním krokem k osvobození. Moment negace je zde 
nepochybně přítomen, ale je součástí širší epizody, která nakonec vede k dosažení 
určitého vyššího stavu. Tento zvrat upomíná na strukturu přechodového rituálu, 
která je zde podle mého názoru jasně patrná – Sabá nejprve ztrácí své bývalé 
společníky i svoje postavení Sarbadebova sluhy a prožívá moment totálního pádu, 
který je vlastně symbolickou smrtí, 137 v níž zůstává po dobu padesáti dand. Právě 
díky této smrti se ale poté může zrodit znovu, silnější a čistší. Přesně to podle mého 
názoru vyjadřuje Sabova zázračná vize, díky níž se stává pevným. Po skončení této 
přechodové fáze se Sabá opět vrací ke svým lidem, je už ale někým jiným – nejen, že 
ho muži nejprve ani nepoznají, ale později jim Sabá dokonce oznámí, že mu od této 
chvíle mají říkat jménem Svarúpa (202). Získání nového jména je přitom typickým 
prvkem iniciace a symbolickým projevem toho, že stará osoba zahynula a zrodil se 
někdo nový – v tomto případě zřejmě nikdo jiný než sama svarúpa. Moment iniciace 
zde posiluje také přítomnost Čaitanji a Nitjánandy, kteří přinášejí vědomí a rozhánějí 
nevědomost – tedy předávají žákovi nauku. 

Této iniciační smrti zaživa ale dosahuje Sabá bez přítomnosti smyslů, které ho 
prve opustily. V tomto momentě Sabá zjišťuje, že mánuš je uvnitř člověka (a objevuje 
tak vlastní božskou svarúpu), tuto osvobozující vizi ale zahlédne jen na okamžik, než 

                                                 
137 Sabá sám o sobě později říká, že v této temnotě prodělal smrt zaživa (190). 



 46 

ji opět překryjí „vnější vzpomínky“. Sabá tedy svarúpu uvidí a pozná, ale nedokáže ji 
udržet (právě o tom zřejmě mluví strofy 59–61). K tomu, aby ji dokázal udržet, ji 
musí zakusit nikoliv jen „teoreticky“, ale přímo v těle. A k tomu zase potřebuje 
zpevnit své smysly, aby příště při vstupování do temnoty máji neuprchly. 

V příběhu tedy máme před sebou vlastně tři podoby Saby, které velmi dobře 
korespondují se třemi stupni, po kterých postupuje sahadžijovský adept – ten je 
nejprve pravartou a v této fázi se soustředí hlavně na dodržování předpisů (Sabá 
slouží Sarbadebovi),138 posléze se stává sádhakou139 a začíná provádět tělesnou sádhanu 
(Sabá se emancipuje od Sarbadeby, padá do tmy a poznává svou svobodnou 
podstatu – svarúpu). Konečným cílem je stát se siddhou, tj. „dokonalým“ (Sabá ovládá 
své smysly a skrze dívky dosahuje vysvobození). 

Podle mojí teorie tedy Sabá na tomto místě podstupuje iniciaci do stupně 
sádhaky.140 Rozhodně tedy nelze vyloučit Hayesovu domněnku, že se zde popisuje 
rituální soulož, která je skutečně velmi silným pádem do přitažlivosti jevového světa 
máji. Rituální soulož také překračuje základní pravidla společnosti a její provedení je 
tak vlastně popřením dosavadní identity adepta, který ve společenském smyslu 
v určitém ohledu skutečně umírá.  

Na fyzický rozměr popisovaného procesu by mohla odkazovat také nejasná 
úloha slunce a měsíce (měsíců). S těmi se pojí velmi bohatá symbolika – slunce 
představuje zřejmě mimo jiné ženu, respektive ženskou (tj. levou, nebo spodní) část 
lidského těla nebo ženskou esenci. Měsíc je pak spojován se semenem, mužem, 
pravou, nebo horní částí těla. Zdá se proto, že střídání temnoty, měsíce, slunce a 
znovu měsíce zde má (kromě explicitně přítomného odkazu na Čaitanju), také nějaký 
nám neznámý význam týkající se těla a jeho tekutin.141 

5.3.3 Jeden odchází za dívkou – Bharat 
Dalším velmi podobným příkladem „smrti zaživa“, se kterým se v ARS setkáváme, je 
dle mého názoru úmrtí jednoho z devíti mužů, který odchází za dívkou a přitom 
umírá (242). I zde nacházíme silné iniciační prvky. Muže tu oživí dívka,142 která mu 
přiloží ruku na čelo a dá mu jméno Bharat. Motiv iniciace je pak podtržen také třemi 
tajnými slovy, která dívka pošeptá Bharatovi do ucha (245). Jedná se pravděpodobně 

                                                 
138 Těchto předpisů je tradičně šedesát čtyři a nazývají se vidhi. ART k tomu říká, že „sádhaná v těle 
pravarty je složená z vidhi“, v originále „sàdhan prabarta dehe baidhi aïga ha¼“ (Dàs, Caitanyottar pratham 
càriñi sahaji¼à pÒthi, s. 132).  
139 V textu práce používám nepřesně termín sádhaka pro jakéhokoliv adepta kráčejícího po cestě k 
vysvobození, ať už je v jakémkoliv stádiu. 
140 Všechny tyto stupně se ale ještě dále dělily. Je tedy možné, že se zde jedná o nějaký konkrétnější 
podstupeň, který ale nedokáži identifikovat. 
141 Například Basu ale východ slunce interpretuje prostě jako zrození světla vědomí (The post-Caintaya 
Sahajiyā Cult of Bengal, s. 195). 
142 Sabu vysvobozuje ze „smrti“ slunce, které je zřejmě spojováno právě se ženským pólem. Stejný 
moment pak nacházíme ve strnulosti pěti mužů a Saby, když následují dívku a ona se ohlédne. I tato 
strnulost je jakousi malou smrtí zaživa, ze které muže vysvobozuje až návrat dívky. 
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mantru, kterou dostává žák od svého gurua právě při zasvěcení. Tím se z Bharaty 
stává mysl, která se „upevnila ve zvycích sahadže.“143 

Velmi matoucí je Bharatovo závěrečné vystoupení, když jej dívka pošle přivést 
pět mužů a Sabu, kteří upadli do jakési strnulosti. Když muže osvobodí a dozví se od 
nich, že utíkají ze strachu před Sarbadebem, sám se zhrozí a uteče do dalekých lesů. 
Nezabrání mu v tom ani to, že za ním šest mužů volá, že „přišel zachránce“. Logický 
narativní lapsus v tomto bodě (šest mužů už nemusí mít v tuto chvíli strach ze 
Sarbadeby) lze snad vysvětlit tak, že šest mužů začalo vyprávět svůj příběh, ale než 
stačili říct, že Sabá (kterého Bharat – stejně jako zbylí tři z jeho skupiny – nepoznal), 
se našel, vyděšená mysl už byla za horami. 

Důvodem pro útěk Bharaty je ale podle mého názoru spíše snaha znovu ukázat, 
že sádhaná se má vykonávat jen s pomocí pěti smyslů a nikoliv s pomocí mysli, která 
není schopna sahadžu pojmout.144 Mohla by se v tom také skrývat narážka na ty, kteří 
„oblékají oděv sannjásina a zakoušejí [prému] jen v mysli“ (41), tedy v mém výkladu 
na gaudíjské višnuisty. I jejich cesta následuje ideál dívek a má vést k zakoušení 
lásky – nikoliv ovšem v těle, ale pouze v mysli. Přestože tedy kráčejí po podobné 
cestě jako sahadžijá, nedokázali (jak alespoň podle mého pochopení tvrdí ARS) 
překonat svoje ponížené postavení vůči bohu a strach z něj.145 Bharatova zbabělost a 
celá výtka vůči schopnostem mysli by tedy mohla mířit právě k nim. 

V lese, kam se Bharat uchýlí, potom sepíše svou nauku do knihy Ágamsár. 
Stejnojmenný text je přitom obsažen v obou vydáních sahadžijovských textů, které 
používám. Že se s největší pravděpodobností jedná o stejné dílo, potvrzuje sama 
ARS, podle níž je Bharatova kniha sepsaná v podobě rozhovoru mezi Šivou a jeho 
manželkou Durgou (271). Rámcový příběh AS, který obklopuje jednotlivé výklady, 
přitom tvoří právě rozhovor Šivy a jeho ženy (která se zde ovšem jmenuje Lakšmí).146 
ARS ovšem také obsahuje lehký odsudek AS. Říká o ní, že její slova dodnes opakují 
„nižší lidé“ (itar lok) a že to, co se říká v ARS je „nad Ágamu“ (105). I tato 
nedokonalost AS by podporovala pojetí Bharaty jako mysli, která není s to pojmout 
sahadžu.147  

5.3.4 Hledání Saby – askeze, navštěvování posvátných míst a védy 
Za krátkou zmínku stojí samotné neúspěšné hledání Saby, které provádějí smysly. 
Na tomto místě se ARS kriticky vyhraňuje vůči čtyřem formám náboženské praxe, 
které stojí v rozporu se sahadžijovskou představou o správné cestě. 

                                                 
143 Viz úryvek z NiG citovaný v kapitole 5.2.2, kde se říká, že „když se mysl upevnila ve zvycích 
sahadže / […] tomu se říká ve vyprávění Bharat“. 
144 Viz kapitolu 3.3.8. 
145 Cílem monistické sahadžije je v podstatě dosažení božství – odhalení a zakoušení vlastní svabhávy, 
neboli zakoušení stavu samotného Kršny. Cílem gaudíjského višnuismu je ovšem „pouze“ intimní 
blízkost Kršnovi. 
146 Viz například Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 96. 
147 Pokud dokáži posoudit, AS se skutečně zabývá téměř výhradně teoretickými úvahami, jako je 
například kosmogonie, a do rozebírání praktické stránky sádhany se příliš nepouští. 
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Za prvé se ukazuje, že Sabu nelze nalézt ve vnějším světě, i když člověk 
prohledá všechny země. Sabá se totiž skrývá uvnitř člověka. K úspěchu nepřivede 
devět mužů ani askeze (kterou navíc konají ze strachu). Umrtvování těla a jeho 
smyslů jde přesně proti tomu, o co se snaží sahadžijá. Muži po návratu Saby ostatně 
sami přiznávají, že nevědí, co jim může askeze přinést, ani proč ji vlastně konají (175–
177). Pobytem na břehu řeky sice dosahují nesmrtelnosti, žijí ji ale v nevědomosti a 
ve strachu. 

O askezi se hovoří také v souvislosti s první dívkou, která o sobě říká, že 
v minulosti konala askezi a teprve dotykem řeky se z ní ale stala „kráska“ (168). 
Použité slovo (rúpabatí; råpabatã) přitom doslova znamená „mající rúpu“ a termín rúpa 
má kromě významu „krása“, také význam „tvar“, nebo „fyzické tělo“. Dívka tedy 
koupelí v řece získává krásu, která spočívá ve vytvoření těla – to je přitom opak 
askeze, která se snaží o jeho popření. 

ARS se krátce dotýká také další formy zbožnosti, která je v Indii značně 
rozšířená, a sice navštěvování posvátných míst. Právě konáním poutě se snaží šest 
mužů ospravedlnit před Bharatou, že šli za dívkou do její země. On jim ale jasně říká, 
že v této zemi žádná posvátná místa nejsou a i kdyby byla, jejich navštěvování není 
vhodnou formou náboženské praxe (263–264).148 

Posledním konkurentem, nímž se ARS srovnává, jsou védy, které neznají 
velkou řeku, protože z ní se teprve rodí (164) a neznají ani „Město skrytého měsíce“ 
(316). Védy tedy nejsou schopné pojmou nauku a cíle sahadžije. Není ovšem zcela 
zřejmé, jestli si pod pojmem védy máme představit jen védské obětnictví, nebo zda 
se pod tímto zastřešujícím termínem celkový řád společnosti kodifikovaný ve starých 
textech. Tomuto širokému pojetí by napovídalo zařazení véd mezi dharmu, kastu, čest 
rodu a mravnost (133–134).  

5.3.5 Návrat Saby 
Sabá se ke svým druhům vrací v momentě jejich velkého rozrušení z odchodu 
Bharaty za dívkou. Proč se znovu objevuje právě v tento moment, nedokáži s jistotou 
říct. Je evidentní, že pro zbývajících osm mužů se jedná o okamžik jistého vytržení, 
kdy zapomínají sami na sebe a úpěnlivě volají Sabu (171). Bylo by také možné 
uvažovat o tom, že Sabá se může vrátit až v momentě, kdy mysl odchází ze scény. To 
je vlastně chvíle, kdy se ztrácí spojovací prvek mezi „vnitřními“ a „vnějšími“ smysly, 
a pět mužů tak může hledat Sabu bez rušivého vlivu „vyššího intelektu“. Absencí 
spojovacího článku by se také vysvětlovalo, proč zbylé „vnitřní“ smysly nedokáží 
Sabu poznat (194).  

Stejně nejasná je i symbolika patnácti dní, po které Sabá zůstává u řeky, aniž by 
se dal poznat (173). Patnáct dní je polovina měsíce v bengálském kalendáři, který se 
dělí na dvě části podle toho, jestli měsíc přibývá (světlá polovina), nebo ubývá 
(tmavá polovina). Měsíční fáze jsou navíc provázány s cyklem amrty, která se v něm 
doplňuje a následně mizí, a tím způsobuje ubývání a přibývání měsíce. Při novu mizí 

                                                 
148 K dalšímu možnému výkladu „navštěvování posvátných míst“ viz kapitolu 5.3.8. 
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amrta z viditelného měsíce docela a ukrývá se jen v jeho šestnácté neviditelné části 
(kalá), z níž se pak rodí měsíc další. S kalendářním cyklem navázaným na cyklus 
měsíční je v Indii úzce provázán snad celý náboženský život. Jelikož amrta je často 
identifikována se semenem, má její ubývání a přibývání také zásadní význam pro 
rituální činnost uvnitř těla. Doba patnácti dnů tak může na rovině sádhany 
představovat nějaké období ohraničené jednou polovinou měsíční fáze, se kterým je 
spojeno provádění nějakých rituálních úkonů. Jedná se ale o pouhé spekulace. 

5.3.6 Výcvik pěti mužů – sahadžijovská praxe v praxi 
Když se Sabá vrátí k pěti mužům149 a řádně je vyzpovídá, začne je učit a trénovat. 
ARS tuto klíčovou pasáž příběhu rozebírá poměrně podrobně, ale používá při tom 
velmi nejasné symbolické obrazy. Cituji v úplnosti a průběžně komentuji: 
 
212. [Sabá] objal pět lidí 
a pečlivě je naučil všechny tattvy. 
213. Všechno to, co nastalo potom, 
postupně vypovím, poslouchej bez přerušení. 
214. Vskutku, kdo dokáže vypovědět kvality té řeky? 
Byl zlodějem, usídlil se tam [u řeky] a má božské vědění. 
 
Sabá tedy byl zlodějem, ale nyní má božské vědění a učí zbývajících pět lidí. 
„Všechny tattvy“ bychom mohli překládat jako „všechny složky kosmu“, na tomto 
místě ale chápu slovo „tattva“ spíše ve významu „nauka“ nebo „vědění“.  
 
215. [To,] co zakouší pán Gókuly, 
toto vastu zakoušelo pět lidí. 
216. O tomto vastu budu psát na konci, 
teď mluvím o jejich bhávě, poslyšte sádhakové 
217. Mladou krásku jsem uviděl na ghátu, 
nemohl jsem na ni pohledět, jak byla krásná. 
218. Zář její tváře předčila desítky miliónů měsíců, 
slétla se hejna čukarů150. 
219. Čmeláci ucítili sladkou vůni 
lotosu rozkvetlého východem slunce. 
220. Čmeláci přilétli a sedli na lotos, 
v tu chvilku vyšel měsíc. 
221. Čmeláci se stali zajatci v lotosu; 
jak potom udělám sladké spojení? 
222. Záře slunce způsobuje pálení, 
jezero vyschlo a lotos zašel. 

                                                 
149 Pro možný důvod, proč tři z mužů odcházejí se Sarbadebou viz kapitolu 5.2.6. 
150 Čakóra v sanskrtu. Pták, o němž se věří, že se živí měsíčními paprsky. 
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223. Čími ctnostmi přežili čmeláci? 
Komu se to stalo, ten to zná. 
 
V této matoucí pasáži se tedy hovoří o bhávě, čili emocionálním naladění pěti mužů, 
kteří pod vedením Saby zakoušejí stejné vastu, jaké zakouší Kršna, pán Gókuly. Jejich 
emoce jsou stržené pohledem na krásnou dívku, která (podle mého pochopení) 
přitahuje muže jako vůně lotosu přitahuje čmeláky. S východem měsíce jsou ale 
lapeni v lotosu, navlas stejně, jako je s východem měsíce lapen Sabá při úvodním 
pokusu o krádež nektaru. Není tedy vyloučené, že se zde popisuje stejná událost a 
čmeláci zde podstupují podobnou smrt zaživa. Také zde se objevuje slunce, ale jeho 
žár vysušuje jezero a spaluje lotos, což je téměř bezpochyby účinek nežádoucí – 
pokud dokáži soudit, může se jednat o obraz ztráty nebo vypotřebování amrty 
(semene) vlivem žáru slunce (ženy) – a to buď skutečné fyzické ženy, nebo ženské 
části těla.  
 
225. Hledal ji stále znovu a potom ji spatřil, 
přemožen prémou začal mluvit sladkým hlasem: 
226. „[Dívka] předčící rozžhavené zlato 
svou barvou bohatství; 
vstoupila do řeky nabrat vodu. 
Vodu tmavé barvy, 
blyštící se lastury a lotosy 
spatřil jsem na břehu Jamuny. 
227. Nechala vyjít měsíc, 
pět lotosů rozkvetlo 
a dva se zavřely. 
Tři lotosy rozkvetly, 
měsíc odešel do svého příbytku 
a dva lotosy rozkvetly. 
228. To, po čem touží lidské pokolení, 
se nenachází v mysli; 
v prvním [lotosu] je jeho útočiště, 
zůstat s ním a opěvovat 
bylo přikázáno; 
kdo bude zpívat, ten to potká. 
229. Ta substance, která je v prvním [lotosu], 
bez ní nic není, 
ale jest nádhera toho místa; 
proč jsou spolu 
měsíc a dva lotosy nepřátelé? 
Kdo ty dva ohraničí? 
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Lotosová alegorie, které se nevěnuje žádný z autorů sekundární literatury, se v tomto 
bodě stává téměř zcela neprůhlednou. Nedokáži s přesností říct ani o kolika lotosech 
se v těchto verších mluví. Pět a dva v první polovině strofy 227 naznačují číslo sedm, 
podle druhé poloviny se spíše zdá, že lotosů je pět.151 Bezesporu zde ovšem máme 
před sebou jakousi hierarchii lotosů, z nichž nejdůležitější je ten první, v němž se 
nachází substance, bez které nic nemůže existovat. Po této substanci touží všichni 
lidé. Pokud substance zůstává uvnitř květu, existuje jen „nádhera tohoto místa“. Je to 
tedy možná opět onen modrý lotos z počátku příběhu – původní jednota ztělesněná 
v podobě sahadža vastu, po kterém všichni touží. Pokud zůstává nektar uvnitř lotosu, 
nic neexistuje, kromě do sebe uzavřené jednoty tohoto místa. 

Celý obraz s lotosy, sluncem, měsícem a čmeláky se zřejmě určitým způsobem 
věnuje průběhu rituální soulože a následnému přesouvání nektaru, při kterém 
dochází k zavírání a rozevírání patřičných lotosů ve vnitřním těle. Jedná se ovšem 
opět o čirou spekulaci.  
 
230. Kdo vyjevil osvětlení 
toho všeho  
ten je přítelem mého života; 
čemu se ve světě říká hořké, 
to jest mi sladké 
hořkosladký je oceán amrty.“ 
231. Takto podobně různými způsoby ve vytržení hovoří; 
když je venku, je jako promrhané bohatství. 
232. Avšak upevnil se a zeptal se pěti: 
„Povězte, jakou cestou kráčela dívka?“ 
233. Nedokázali říct, jakým směrem šla 
když přemýšleli o její bhávě, [jejich bohatství] ihned spadlo. 
 
Ani tato pasáž není jasná. Zdá se, že Sabá mužům vykládá sladké sahadžijovské 
pravdy s takovým zápalem, že se rozruší. Podaří se mu ale ovládnout a upevnit. 
Když ale na dívku pomyslí pět mužů, jejich „bohatství“ ihned spadne. Bohatství 
(dhan) je přitom v příbuzném náthovském prostředí opisem pro semeno, kterým muž 
nesmí plýtvat, ale musí jej držet uvnitř sebe.152 Sabá to dokáže, jeho druhové ale 
nikoliv. 

5.3.7 Upevnění 
Pět smyslů je totiž příliš roztěkaných a dokud se neupevní, nemohou se vydat za 
dívkou: 
 
                                                 
151 Domnívám se, že lotosy zde stojí za celá vnitřní jezera, které jsou ale podle Hayesova výkladu ART 
jen čtyři (jak ukazuje například diagram v Shapes for the Soul, s. 272). Sedm a pět je potom poměrně 
častý počet čaker v různých jógických koncepcích uspořádání vnitřního těla. 
152 Osobní rozhovor s Lubomírem Ondračkou. 
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234. Různými pocity jsou roztěkaní, chtějí to a ono, 
nelze pochopit, jakého druhu jsou pochody bhávy. 
235. Kde je ta dívka, to on [Sabá] ví, 
ale nemůže tam se [svými] pěti muži jít. 

 
Sabá musí smysly nejdříve upevnit. Upevnění je důležitým krokem na cestě 
k vysvobození a ARS o něm hovoří několikrát: guru upevňuje mysl žáka (7), Sabova 
mysl se upevňuje z milosti dívky (318), k poznání sahadže je potřeba upevnit lásku 
(49), je třeba být navenek (snad tedy „v těle“) pevný (75). Upevnit rúpu (snad „tělo“) 
si žádá mnoho úsilí (101). Oddaný rasika, který je pevné mysli, je prostoupen 
blažeností (331). Naopak pokud Sarbadeb není pevný, hrozí zničení světa (146). 
Význam této pevnosti shrnuje následující pasáž: 
 

236. Pokud se [muži, respektive smysly] nestanou stálými, nemohou [tam] jít, 
pokud tam půjdou roztěkaní, okamžitě zemřou. 
237. On [Sabá] je stálý, roztěkaný není, 
má s sebou ale pět mužů a proto nejde [za dívkou]. 

 
Sabá je tedy pevný, jelikož je ale ve společnosti nezpevněných smyslů, nemůže si 
dovolit provádět sádhanu s dívkou. To popisuje situaci duše, která si uvědomila svou 
božskou podstatu, ale jelikož je uvnitř těla, nemůže ji zakoušet. 

Pevnost přitom není jen emocionální vyrovnanost a schopnost odolávat 
svodům. Sabova pevnost se například projevuje tím, že při pomyšlení na dívku 
neztratí bohatství, zatímco bohatství jeho pěti druhů „spadne“. Význam upevnění 
tedy zřejmě spočívá také v zabránění ztráty semene, které ve spojení s ženskou 
složkou musí naopak proudit tělem vzhůru až do nejvyššího jezera. Fyzická stránka 
tohoto upevnění je také patrná z toho, že upevněné vnitřní tělo se nachází uvnitř 
paláce (322), čili uvnitř fyzického těla. 

 
238. Mnoho dní dělal [Sabá] pět mužů stejnými [jako je sám], 
pět mužů je jedné řeči a jednoho života.  
239. […]šest řečí šesti mužů – všechny jsou stejné. 
240. Těchto šest mužů jsou moji guruové, 
pochopíš to v mysli, není to k říkání. 

 
Sabá zde tedy nakonec sjednocuje všech pět smyslů a dělá je stejně stálými a 
pevnými, jako je on sám. Dosahuje tak naprosté jednoty všech smyslů, aby se 
v následující pasáži mohl pustit do další fáze sádhany a vydat se za krásnou dívkou. 

V poslední strofě označuje autor ARS smysly ovládané Sabou za své učitele. 
Opět se tak zřetelně naznačuje, že cesta sádhany vede skrze fyzické tělo a jeho 
smyslové vjemy. 
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5.3.8 Příbytek dívky – pokrmy z plodů a vařené substance 
Když dívka přivede Sabu a pět jeho druhů k sobě domů, usadí je ve zvláštním domě 
a dává pro ně připravit jídlo. I v tomto případě se velmi pravděpodobně jedná o 
popis rituální praxe. Dívka mužům říká: 
 

278. „Vnitřek domu se nazývá vnější dům, 
roste na něm mnoho druhů kvetoucích rostlin. 
279. Venku mimo něj je jedno stavení, 
tam se dnes usaďte, držte se mých slov.“ 
280. Jak rozkázala, všichni se vypravili,  
v tomto stavení jim dala místo a odešla do [svého] světa. 
281. Svolala deset svých vlastních lidí: 
„Shromážděte všechno k přípravě substance.“ 
282. Jsou tisíce plodů, kolik jen vyjmenuji, 
tři stovky plodů jsou rovné amrtě. 
283. Kolik stovek je substancí vařené potravy, 
jméno všech těchto substancí nezná nikdo. 
284. Kdo dokáže vypočítat substance vaření? 
Z jedné substance se stane dvanáct jídel. 
285. Všechny substance, co je jich ve čtrnácti světech, 
jsou na tomto místě. 
286. Není těžké to pochopit, jsou to slova sahadže [tj. snadná]. 
Kdybych to napsal jasně, potom by přišla vina. 
287. Substance pokrmů z plodů a vařené potravy, 
poslala [odnést] tři, tři ušlechtilé. 
288. Ze všech těch substancí si oni [Sabá a jeho muži] trochu vzali, 
a všechno zbylé poslali zpět. 
289. Podle svojí vůle trochu pojedli, 
v noci se v tom stavení uložili. 

 
Že se jedná o ožehavé téma fyzické sádhany, naznačuje strofa 286. Na fyzický rozměr 
popisovaného děje pak dle mého názoru odkazují také zmiňované domy. Domnívám 
se, že podobně jako v případě paláce se jedná o metaforu pro lidské tělo153 – v tomto 
případě konkrétně o tělo partnerky. Tuto domněnku potvrzuje i strofa 273, kde dívka 
zve muže do svého domu, který doslova nazývá „palácem“. Paradoxní tvrzení o 
„vnitřním domě“, který se nazývá „vnější dům“ podle mého názoru ukazuje na 
vnější a vnitřní tělo, ačkoliv z této pasáže rozhodně není jejich vztah jasný. 

Muži se tedy dostávají do jakéhosi předpokoje vnitřního domu, který můžeme 
chápat jako obdobu vnějších dveří paláce. Je to místo, kde se shromažďuje vastu a 
vstupuje do vnitřního těla, a zároveň místo, kde v opačném procesu tvoření původně 
čistý nektar opouští vnitřní tělo a stává se fyzickou sexuální tekutinou. Právě tyto 
                                                 
153 Pro rozbor motivu paláce viz kapitolu 5.1.4. 
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tekutiny se totiž podle mého názoru skrývají pod zmiňovanými pokrmy. O všech 
těchto „substancích“ se přitom jasně říká, že jsou přítomny na „tomto místě“ (285), 
tedy přímo v domě – tedy v těle. 

Celá metafora okoušení substancí (ARS opět používá slovo dravja stejně jako 
v případě substance nedaleko víru v řece) tak dle mého názoru odkazuje na rituální 
soulož. Muži si musí vzít trochu od „vařeného jídla“ i od „pokrmů z plodů“ – zdá se 
tedy, že tyto dva druhy jídla odpovídají dvěma pólům mužského a ženského.154 

Pokud tedy pobyt mužů u dívek pochopíme jako soulož a jejich dům jako 
pohlaví, vrhá to nové světlo i na předchozí cestu mužů za dívkou, při které upadnou 
do strnulosti a nemohou kráčet dál. Když Bharat strnulé muže osvobodí, říká jim, že 
v této zemi nejsou žádná posvátná místa a že navštěvování posvátných míst navíc 
není vhodná činnost. Šest mužů to poté komentuje v tom smyslu, že Bharat je 
„pravého chování“, zatímco oni jsou bez kasty. Pokud by tato země označovala tělo 
dívky, mohla by posvátná místa, která muži plánují „všechna navštívit“, být určitými 
blíže neurčenými body vnitřního těla, z nichž je potřeba získat ženský protipól. Ten 
přitom možná není představován jen jednou složkou, ale může mít složek více – jak 
naznačuje i množství různých „substancí“ jídel, které v alegorii ARS zřejmě plní 
stejnou funkci. 

Bharat (mysl) ale tuto fyzickou sádhanu označuje za nesprávné chování a to 
konec konců uznávají i muži, když sami sebe označují za bezkastovní. Bharatův 
odpor k tomuto druhu sádhany, která porušuje základní společenská pravidla, by tak 
mohl potvrzovat jeho identifikaci s gaudíjovským sádhakou, praktikujícím počestně 
jen v mysli. 

V obraze pobytu v příbytku dívky je přesto řada nejasností a zcela bílým 
místem zůstává identita „tří ušlechtilých“ služebníků dívky, kteří mužům přinášejí 
jídlo. Mohlo by se snad jednat o tři guny, tedy složky fyzického světa, které dívky 
(tanmátry) vyjevují mužům (smyslům). Toto je ale čirá spekulace.  

5.3.9 Noční návštěva 
Když muži dojedí, uloží se ke spánku ve „domě plodů“ (291). Tam za nimi přichází 
šest dívek a jejich krása probudí Sabu ze spánku. Dochází k zajímavému rozhovoru 
mezi ním a Najánkámou, ve kterém dívka předá Sabovi nauku. Ten ji ale napoprvé 
nedokáže pochopit:  
 

306. Sabá říká: „Tato slova jsem nedokázal pochopit.“ 
Najánkámá říká: „Toto pochop a nahlédni ve vědomí. 
307. Nejdřív [však] pochop a nahlédni svou mysl, 
když pochopíš sebe, pochopíš čtrnáct světů.“ 
308. Sabá říká: „Ale my neznáme sebe, 

                                                 
154 S odvoláním na Hayesovu interpretaci lián a stromů v „Mahešových očích“ jako pohlavního 
ochlupení, bychom mohli spekulovat o tom, že i na tomto místě mají rostliny porůstající dům dívek 
tento význam. Samotný jejich dům by pak mohl být ženským pohlavím, kam vstupují muži, aby 
získali drahocennou substanci. 
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prochodili jsme různé země a zabývali se jen zbytečnostmi.“ 
309. Najánkámá říká: „Poslyš moji řeč 
hovořím o sahadže [nebo jednoduše], poslouchej pozorně. 
 

Poté se dívka pustí do popisování Guptačandrapuru, o kterém mimo jiné říká: 
 
312. […]bydlí tam ten 
jehož ctnostmi 
poznáš sám sebe. 
313. V pravé [tj. mužské] části toho,  
kdo dokáže poznat 
zvyky prakrti  
a chování puruše,  
se rodí [milostným?] potěšením ten, 
koho nazývám mánušem. 
314. Jeho levá strana 
je projevením nájiky 
oba jsou v rozpuku mládí.“ 
[…] 
318. Když to uslyšel, uctil Sabá [její] kročeje: 
„Z tvojí milosti se moje mysl upevnila.“ 

 
Výsledkem noční návštěvy dívek u Saby a dlouhého popisování „Země skrytého 
měsíce“ je tedy upevnění Sabovy mysli – možná prostřednictvím poznání jak uvnitř 
těla spojit mánuše a nájiku – dívku.  

Zajímavým detailem je, že během Sabovy rozmluvy s dívkou ostatní muži dál 
pevně spí. Krása (rúpa) dívek, která se na tomto místě popisuje v řadě vzletných 
obratů, probudí pouze Sabu. Přitom když se prve přišla dívka koupat do řeky, její 
krása vytrhla muže z meditace a zanechala v nich tak silný dojem, že ji viděli, i když 
zavřeli oči. Zdá se tedy, že ARS zde potvrzuje úspěšnost výcviku, během kterého 
Sabá upevňoval své smysly.  

Nejasnosti vzbuzuje pochopitelně skutečnost, že se Sabou promlouvá na tomto 
místě Najánkámá spojená s očima a nikoliv Nílčandrarekhá, jak bychom asi čekali. 
Upřímně řečeno nedokáži tuto nedokonalost zcela vysvětlit. Důvodem by mohla být 
skutečnost, že dívky jsou nositelkami rúpy, tedy „krásy“, ale také „tvaru. A právě 
rúpa je to, co vnímá člověk očima. Je možné, že ARS si na tomto místě hraje právě 
s dvojím významem tohoto slova.  

5.3.10 Cesta do paláce 
Poté, co se Sabova mysl upevní, vypráví ráno celou historii noční návštěvy dívek 
svým společníkům. Spolu se potom vypraví do paláce, projdou nejprve prvními 
dveřmi a poté prostředními z dalších tří, aby nakonec našli své místo. Tímto 
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poměrně strohým a lakonickým závěrem vlastně ARS ukončuje celý příběh o krádeži 
nektaru. Popisu stavu, ve kterém se Sabá nachází, se věnuje jen několik strof: 
 
326. Prostředními dveřmi všichni prošli; 
šest mužů poznalo své místo a posadilo se.  
327. Sedí uvnitř srdce, venku jsou jeho guny, 
které vábí všech čtrnáct světů. 
328. Prostřednictvím těchto gun, z nichž se rodí blaženost mysli, 
nastala šesti mužům blaženost v blaženosti. 
329. V nich je vskutku „potěšení Nandy“, 
vskutku guny přitahují mysl světa. 
 
Kdo v této pasáži sedí uvnitř srdce? Z kontextu je to jasně Sabá a jeho společníci. 
Zároveň je to ale ten, jehož vnějším projevením jsou guny, tedy fyzický svět, nebo 
fyzické tělo. Toto označení bychom spíše očekávali u mánuše. Tato nelogičnost nebo 
stylistická neobratnost je ale jen zdánlivá. Sabá už totiž našel „svoje místo“ (svou 
svarúpu) a sám se tedy stal mánušem, který se projevuje skrze guny a zakoušení gun 
mu zároveň přináší potěšení. Dospěl z bodu A zpět do bodu A – vstoupil do světa, 
zakusil jej skrze guny, tím zakusil svou vlastní dokonalost a vrátil se zpět na své 
místo.  

Právě tuto pasáž tak Basu zcela oprávněně považuje za tresť celé ARS, když 
k těmto veršům poznamenává: „[…] nejvyšší podobou sahadžijovské sádhany je 
právě [tato] schopnost zakoušet věčnou blaženost všeho. […] pouze džívátmá 
provázený pěti smysly, který vykročil po cestě prémy, se ponoří do věčné blaženosti a 
zůstane v ní. Právě tato nauka je v této knize alegoricky vykreslena.“155  

                                                 
155 Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 189, „[…] bi÷ver sarbatra nityànanda upabhog karite pàrài sahaj sàdhanàr caram 
lakùya. […] kebalmàtra pa¤cendri¼a-samambita jãbàtmà premmàrga anusaraõ kari¼à nityànande óubi¼à 
thàkibe; ei tattvai ei granthamadhye råpak bhàbe barõita ha¼àche.“ 
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6. Závěr a shrnutí 
ARS je komplikovaný alegorický příběh, jeho základní sdělení je ale na obecné rovině 
dobře srozumitelné. Zhruba řečeno, náš svět i my sami jsme součástí všeobjímající 
kosmické jednoty, kterou je možné objevit a zakusit. Cesta k tomuto osvobozujícímu 
prožitku ale nevede skrze navázání kontaktu s nějakou transcendentální bytostí nebo 
skrze odtržení od našeho dualistického světa. Sádhaka nemá jednotu hledat ve 
výšinách mysli, protože se nachází přímo na dosah ruky. Je obsažena v každé 
částečce kosmu, stačí se jen pozorně dívat. 

V teoretické rovině zní tento koncept jednoduše, ba až banálně. Problémy ale 
přicházejí, když dojde na otázku, jak toho v praxi dosáhnout. Vysvobození totiž 
nespočívá v pouhém pochopení jednotné podstaty všeho. Kdyby tomu tak bylo, 
dosáhli by ho všichni po přečtení předchozího odstavce. Vysvobození spočívá v  
přímém zakoušení této blažené jednoty, a to v tomto těle a skrze jeho smysly. 

Právě otázky praxe se alegorie ARS týká především. Pokusím se tedy stručně 
shrnout své pochopení: Sabá (individuální duše) začíná jako podřízený služebník 
Sarbadeby a neuvědomuje si svou vlastní svobodnou podstatu (svabhávu). V této 
podobě odpovídá obyčejnému člověku (v jehož „mysli je jen nepatrná znalost 
sahadže“ – 21), který nastoupil sahadžijovskou cestu, stal se pravartou a uctívá boha 
podle předpisů (vidhi).  

Krádež nektaru, kterou se Sabá pokusí provést, je obrazem přechodu do fáze 
sádhaky, kdy se adept vymaňuje z podřízeného uctívání boha a začíná jej hledat sám 
v sobě pomocí tělesné sádhany. K tomu se ale musí nejdříve ponořit hluboko do 
temnoty máji tvořené fyzickým světem (pět strážců). Teprve v ní může zahlédnout 
svou vlastní podstatu. Cesta k vysvobození tedy paradoxně vede právě skrze 
nejhlubší temnotu máji (45), v praxi dost možná představovanou rituální souloží. Na 
konci této fáze Sabá nahlédne, že mánuš (svarúpa) se ukrývá uvnitř těla. 

K tomu, aby jej v těle našel a zakusil, musí vycvičit tělesné orgány. Vnitřní 
složky člověka (vědomí, intelekt a jáství) se tohoto hledání nezúčastňují a zůstávají se 
Sarbadebem (tedy zůstávají u dodržování vidhi). Mysl, která je v přímém kontaktu se 
smysly, se sice pokouší sahadžu poznat, ale nemůže v tom uspět. Cesta sádhaky vede 
čistě skrze fyzické smyslové vnímání.  

Dívky (tanmátry) představují spojovací články mezi smysly a fyzickým světem. 
Jsou tedy nepostradatelným prvkem sádhany, která se upírá právě ke světu. Sabá 
nemá jinou možnost, než nechat své smysly (pět mužů) vnímat skrze dívky, nesmí 
ale dopustit, aby je tyto smyslové vjemy strhly. Proto musí nejprve své smysly 
zpevnit. Na psycho-fyzické úrovni to znamená, že musí provést rituální soulož, 
ovládnout extrémně vybuzenou sensualitu a dosáhnout jakéhosi kvalitativního 
zlomu, kdy skrze tyto fyzické vjemy dospěje k nazření a uskutečnění původní 
jednoty. 

Když se podaří správně provést rituální soulož, nachází nakonec Sabá své místo 
v paláci (objevuje tedy svou svarúpu) a sám se stává mánušem, mrtvým zaživa, 
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vstupuje do Guptačandrapuru, spojuje muže a ženu a poznává sám sebe – nebo 
jednoduše: dosahuje vysvobození.  

I po tomto rozboru si ARS ponechává mnoho tajemství. Většina z nich se týká 
toho, co by mnohé badatele zřejmě zajímalo ze všeho nejvíc – tedy konkrétního 
průběhu tělesné sádhany. ARS o ní zřejmě hovoří – k pestrým obrazům plným květin, 
plodů, dívek, pokrmů, lotosů, měsíců, sluncí a čmeláků nám ovšem chybí klíč 
v podobě výkladu gurua. Naše chápání také omezuje skutečnost, že „to zná jen ten, 
komu se to stalo.“ Nacházíme se tedy na rovině tělesného zakoušení jednoty, které se 
slovy nedá postihnout, ale je potřeba jej zažít.  

 
Jak je vidět ze zaplavujícího množství obratů typu „možná“, „domnívám se“, 

„zřejmě“, „pravděpodobně“, „asi“ nebo „spekulativní“, jsou závěry, ke kterým tato 
práce dospívá, ve své většině pouze závěry dílčími. Přestože zkoumání sahadžije 
zahájil Basu už ve 20. letech 20. století, jedná se stále jen o velmi hrubě zmapovaný 
terén, ve kterém postrádáme i základní orientační body. Stovky rukopisů stále 
nebyly vydány a zůstávají uzavřené v archivech indických knihoven. Také většina 
publikovaných spisů je jen velmi obtížně dosažitelná. Pokud se někdy podaří tento 
materiál zpřístupnit a zpracovat, jistě se řada mých „možná“ ukáže jako omyl. 
Doufám ale, že alespoň některá z nich se přeci jen potvrdí. 
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8. Příloha: Amritarasábalí – česko-bengálská bilingva 
Při překladu a přepisu jsem se držel Basuova vydání. Pokud má Dás jiné čtení, které 
zásadně mění význam, upozorňuji na to v poznámce.156 Překladově sporná nebo 
interpretačně nejasná místa vyznačuji tučně a v případné poznámce pod čarou 
uvádím varianty překladu nebo nástin výkladu. Emendovaná místa vkládám do 
hranatých závorek a pokud je to nutné, připojuji v poznámce pod čarou zdůvodnění. 
Pod čarou také uvádím různočtení, která k ARS vydavatelé připojili, pokud jsou 
relevantní pro výklad (pokud není citováno jinak, pocházejí varianty z Basuova 
vydání). Podle hustoty poznámek, hranatých závorek a tučně tištěných pasáží tak 
čtenář na první pohled snadno rozliší obtížné pasáže. 

Číslování strof stejně jako uvozovky přímé řeči a interpunkce jsou moje. Kvůli 
plynulosti překladu a snazšímu vysázení někdy v rámci strofy měním pořadí veršů, 
nebo přesouvám slova z jednoho verše do jiného. 

Tento překlad se nesnaží být literárním dílem, ale spíše doslovným převodem, 
který se na mnoha místech drží bengálského originálu i za cenu stylistických 
neobratností. Důvodem je snaha o co nejvěrnější zachování charakteru originálu i 
s jeho četnými nejasnostmi a mnohoznačnostmi.  
 

 Šrírádhákršnovi, Amrtarasávalí, ÷rãràdhàk%ùõa|am%tarasàbalã| 

 Šríčaitanjačandrovi sláva! ÷rãcaitanyacandrà¼a namaþ‖ 

   

1. Pozorně budiž opěvovány ÷rãgurucaraõàrabinda 

 lotosové kročeje vznešeného gurua, sàbadhàn hai¼à banda 

 jimiž zaniká temnota; yàhà haite timir binà÷e| 

 slituj se, [guru,] ve svých ctnostech, karuõà kara nija guõe 

 nechť lidstvo spatří [tvůj] soucit karuõà dekhuk jagajjane 

 – takto prosím [já,] otrok. ei nibedan karÔ dàse‖ 

2. Šríčaitanjo, Nitjánando, ÷rãcaitanya nityànanda 

 miliardy bhaktů počínaje Advaitou  advaitàdi bhaktab	nda 

 vyplňte všem, po čem touží; sabe kara bà¤chita påraõ| 

 nemám ani zrnko bhakti, nàhi mor bhaktile÷ 

 dejte mi [alespoň] střípek  deha more pàtra÷eù  

 – tuto prosbu se modlí má mysl.  ei bhikùà màge mor man‖ 

3. Budiž opěvovány Rúpovy, Sanátanovy, banda råp sanàtan 

 Bhatta Raghunátovy vznešené kročeje bhañña raghunàther ÷rãcaraõ 

 – všichni společně se nade mnou slitujte; sabe meli more k	pà kara| 

 budiž opěvováni Dása Raghunáth, ÷rãjãb gopàl bhañña 

 Šrídžíva a Gópála Bhatta banda dàs raghunàtha 

 – naplňte touhu [mojí] mysli. maner bàsanà pårõa kara‖ 

4. Budiž opěvován gósvámin Kabirádž, banda gosà¤i kabiràj 

 jehož dílem jsou slova o líle, lãlàkathà y«r kàj 

                                                 
156 Celý text ARS se nachází v: Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 154–190; Dàs, Caitanyottar pratham càriñi sahaji¼à pÒthi, s. 
181–216. 
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 [jenž] napsal knihu Čaitanjačarita; grantha kailà caitanyacarita| 

 zakoušením kršnalíly k	ùõalãlà àsvàdane 

 a vyjevením gauralíly157 gauralãlà udghàñane 

 učinil světu blaho. jagater yÓho kaila hita‖ 

5. Budiž opěvován gósvámin Mukunda, banda gosà¤i mukunda 

 který rozptýlil zmatení yàhà haite gela dhanda 

 a odhalil dvě vastu: dui bastu yÓho prakà÷ilà| 

 vnější sádhanu bàhyer sàdhan 

 a činy mysli; maner karaõ 

 on, jenž dal psát o sahadža vastu. sahaj bastu yÓho likhàilà‖ 

6. Budiž opěvován [ten, kdo mi vyjevil] mahàmantrer càri akùar 

 čtyři znaky mahámantry,158 [on je] nad čelem; banda ÷irer upar 

 ve své prémě se slitoval; premete tÓho kailà da¼à| 

 jemu náleží všechna moje síla, yata dekha mor bal 

 kterou vidíš t«hàr e sakal 

 – stín jeho nohou jest [mým] útočištěm. bharsà t«hàr padacchà¼à‖ 

7. Budiž opěvován Višnu, který je nad Višnuem,159 biùõu pare banda biùõu 

 jímž zaniká nevědomost, y«hà haite aj¤àn naùña  

 jehož ctnosti nelze vypsat; y«r guõ barõan nà ha¼| 

 nespočet je jeho ctností, asaükhya t«hàr guõ 

 upevnil moji mysl, sthir kailà mor man 

 ve své milosti mi zjevil dekhàile ha‹¼à sada¼‖ 

8. [toho,] z nějž pochází celá májá, y«hà haite pårõa mà¼à 

 jehož stínem je temnota,160 andhakàr y«r chà¼à 

 [kdo se] ve svých ctnostech stává přítelem [mého] života; nijaguõe ha¼ pràõ bandhu| 

 veliké je jeho slitování, baça da¼à t«r àche 

 ponechává si u sebe ràkha¼e àpan kàche 

 oceán laškování prémarasy. premras-bilàser sindhu‖ 

9. Je malý, je velký, choña bañe baça ha¼ 

 není nejvyšší, [komu se] nejvyšší říká, uttam na¼ uttam ka¼ 

 [je] právě v tom, kdo je zrozený;161 tàhatei y«hàr utpatti| 

 on jest lotosem mysli,162 tÓho han man-padma 

 [jím] zaniklo všechno zmatení; ghucàila sab dhanda 

 když ho nepoznáš, jak dosáhneš pokroku? nà jànile ki habek gati‖ 

10. [Když člověk] nedokáže pochopit, čemu se říká sahadža, sahaj kàhàke bale bujhite nàrila| 

 [a] když se sahadža nezrodí, pak zrození nedosáhlo naplnění. sahaj nà janmile janma asàrthak haila‖ 

                                                 
157 Gaur (doslova „světlý“) je jiné jméno pro Čaitanju. 
158 Podle Basua (Sahaji¼à sàhitya, s. 155) i Dàse (Caitanyottar pratham càriñi sahaji¼à pÒthi, s. 181) zní tato mantra: 
„klãü k	ùõà¼a gobindà¼a namaþ.“ Překlad by mohl znít: „Klím, sláva tmavému pastýři (nebo Kršnovi pastýři)“. 
Pro interpretaci slova klím viz Dimock, The Place of the Hidden Moon, s. 233–234.  
159 Pokračuje se ve velebení Mukundadeby. Význam tohoto obratu je ale nejasný. 
160 Temnota je možná májá. Podle strofy 129 se stín mánuše nachází v mysli. 
161 Domnívám se, že na tomto místě ARS říká, že mánuš je uvnitř fyzického (zrozeného) člověka. Celá strofa je 
ale značně nejasná. 
162 Možná by se mohlo jednat o odkaz na lotos uprostřed jezera v příběhu o krádeži nektaru. Identifikace je ale 
nejistá. 
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11. „Zjevím vastu,“ s tímto přáním bastu prakà÷iba àmi sei se icchà¼| 

 Šrímukunda psal ve svém soucitu. ÷rã-mukunda likhi¼àchen ha‹¼à sada¼‖ 

12. Když dostal Kabirádž gósvámin příkaz od mistra kabiràj gosvàmãke yabe prabhur àj¤à ha‹la| 

 [Nitjánanda] mu řekl: „Sepiš knihu.“ grantha barõan kara tàhàre kahila‖ 

13. Gósvámin [Kabirádž] řekl: „Pokorně prosím, gosà¤i kahen mui kari nibedan| 

 moje síly na vytvoření této knihy nestačí.“ mor ÷akti ei grantha nà yà¼ barõan‖ 

14. Nitái163 řekl: „Spolehni se v mysli, nitài kahen tumi bharsà kara mane| 

 sám Čaitanja přijde a bude ti diktovat.“ caitanya lekhàbe tore àsi¼à àpane‖ 

15. Na jeho příkaz promyslel [Krišnadás] knihu, t«hàr àj¤à¼ kaila granther cintan| 

 zapsal to, co diktoval164 Nitái,. ye likhàila nitài tàhà karila likhan‖ 

16. Za nejlepší z toho [všeho] považoval ještě jedno vastu tàhàr madhye àr ek bastu kaila sàr| 

 a zatoužil ho odhlalit. prakà÷ karite bà¤chà ha‹la t«hàr‖ 

17. Kvůli tomu vyjevil 6 tattev, tàhà làgi ùañ tattva karila pracàr| 

 Nitái [to ale] zakázal, a [tak] už dál nepsal. niùedh karila nitài nà likhila àr‖ 

18. Toto uvaž a pohlédni do [Krišnadásovy] Bhaktikalpalatiky; bhaktikalpalatikàte dekha bicàr kari¼à| 

 když odhaloval sahadžu,165 vytrhl mu mistr pero. sahaj bhàïgite prabhu kalam laila kàçi¼à‖ 

19. V Čaitanjačaritámritě vypsal sahadžu v krátkosti, caitanya-caritàm	te sahaj saükùepe likhila| 

 v obavě o obyčejné lidi Džíva Gósvámin spis ukryl. jãber óare gosà¤i jãu likhi¼à óhàkila‖ 

20. Mistři Šríčaitanja a Nitjánanda kvůli obyčejným lidem ÷rãcaitanya nityànanda jãber làgi¼à| 

 chodili ze země do země a šířili prému.166 de÷e de÷e pheren prabhu prem pracari¼à‖ 

21. V mysli obyčejných lidí je jen malá znalost sahadža vastu, jãber mane sahaj bastu sàmànya j¤àn habe| 

 když jej člověk nezná, dojde [jen] úpadku. sàmànya j¤àn haile jãb adhogati yàbe‖ 

22. Když odhalil sahadžu v knize Prémaratnábalí, premratnàbalã granthe sahaj bhàïgite| 

 upadl [Krišnadás]167 v bezvědomí na zem.168 acetan ha¼à tÓho paçilà bhåmite‖ 

23. Den a noc uběhly, aniž by cokoliv věděl, dibàràtri ba¼à gela kichui nà jàne| 

 sám Nitái [k němu] přišel a ve snu [k němu] promluvil. àpane nitài àsi kahila svapane‖ 

24. Když viděl jeho stav, uložil mu: dekhi¼à tàhàr da÷à àj¤à kaila tàre| 

 „Odděl sahadža vastu a šiř jej.“ sahaj bastu p	thak kari karaha pracàre‖ 

25. Tak si u Šrírúpy vyprosil svolení; tabe ÷rãråp-ñhài169 àj¤à màgi nilà| 

 „Piš po čem toužíš,“ povolil mu. yei bà¤chà ha¼ lekha tàhàre àj¤à dilà‖ 

26. Svarúpa gósvámin170 zná tajnou nauku Čaitanji, caitanyer gåçha tattva svaråp gosà¤i jàne| 

 pečlivě ji naučil Raghunátha. raghunàthe ÷ikhàilà kari¼à yatane‖ 

27. Vskutku Raghunáth Dás dal povolení [Krišnadásovi], sei raghunàth dàs t«re àj¤à dilà|171 

 když dostal slitovné povolení, předal jej gósvámin Mukundovi. k	pà àj¤à pà¼à gosà¤i mukunde kahilà‖ 

28. Když dostal Mukundadéva povolení gósvámina, mukundadeb tabe gosvàmãr àj¤à pà¼à| 

                                                 
163 Nitjánanda. 
164 Strofy 14 a 15 jsou ve zřetelném rozporu, který neumím vysvětlit. 
165 V originále „sahaj bhàïgite“. Po konzultaci s Debabratem Cakrabartím překládám „bhàïgà“ nebo „bheïge lekhà“ 
jako „jasně, podrobně napsat“, „odhalit“. Základní význam slovesa „bhïgà“ je ale „zlomit“ a například Hayes 
(Shapes for the Soul, s. 103) ho chápe ve významu „zlomit do veršů“ čili „zveršovat“.  
166 Tato strofa se nachází jen u Basua. 
167 Krišnadáse jako autora tohoto díla uvádí Basu (The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 294). 
168 Tuto epizodu dává Basu do souvislosti s vysokým věkem Krišnadáse (ibid., s. 290). 
169 Dàs, Caitanyottar pratham càriñi sahaji¼à pÒthi, s. 183: „÷rãråper ñhài […]“ 
170 Svarúpa Dámodar. Ohledně linie tradentů viz kapitolu 3.2.2. 
171 Ibid., s. 184: „ihàre k	pà kailà.“ Tedy „[…] nad ním slitoval.“ 
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 zkomponoval sahadža vastu a sepsal [knihu]. sahaj bastu likhilen saüskàr kari¼à‖172 

29. Slitoval se a dal tuto knihu mně, sei puthi da¼à kari dilen àmàre| 

 nedokázal jsem [ale] pochopit kompozici a vrátil jsem mu ji. saüskàr bujhite nàri phiryà dilàm tàre‖ 

30. Mukundadeb ovšem pochopil moji mysl, tabe mukundadeb bujhi¼à mor man| 

 převedl [knihu] do pajáru a psal.173 pa¼àr kari¼à
174 tàhà karilà likhan‖ 

31. Dal mi pero do ruky a sám diktoval; mor hàte kalam di¼à likhàilà àpani| 

 vnější činy nejsou činy myšlení.175 bàhyer karaõ nahe maner karaõi‖ 

32. Gósvámin Mukunda řekl: „Hovořím o sahadža vastu, gosvà¤i mukunda bale sahaj bastu bali| 

 ve verších vše jasně zapiš.“ ÷lokàrtha bhàïgi¼à di¼à likhaha sakali‖ 

33. Ono je mimo dosah mysli, v mysli je [jen jeho] stín,176 e maner agocar maner bhitar chà¼à| 

 to, co je vidět venku, zahaluje májá. bàhye yena dekhi tàre àcchàdi¼à mà¼à‖ 

34. Mysl není tam, kde je ono, yekhàne àcha¼e se man tathà nài| 

 [i kdyby] tam mysl byla, nezíská [jeho] podstatu.177 yadi man tathà thàke tattva nàhi pài‖ 

35. Ten, koho chceš uchopit myslí, je venku; mane yàke nite càhe bàhye àche se| 

 kdo porozumí, když toto vyslechne? ei kathà ÷uni¼à pratãt yàbe ke‖ 

36. Tento mánuš má podobu mužského těla, narabapu deha ei mànuù àkàr| 

 tento mánuš je velmi daleko, nad tímto mánušem. se mànuù anek dåra e mànuùer pàr‖ 

37. Nepodléhá zrození ani smrti, ale není to Íšvara;178 janma m	tyu nàhi tàr nahe ta ã÷var| 

 je to ten, na nějž neustále myslí pán Gólóky. goloker pati yàre bhàbe nirantar‖ 

38. Velmi se namáhal, aby se stal mánušem, sei mànuù ha‹te anek kaila ÷ram| 

 přijal zrození v Bradžapuru v domě Nandy. brajapure nandaghare labhilà janam‖ 

39. [Skrze] sahadža vastu [a] sahadža prému se stává  sahaj bastu sahaj prem sahaj mànuù ha¼à| 

 sahadža mánušem – zahalený májou koná lílu s pastýřkami. lãlà kare gopã saïge mà¼à àcchàdi¼à‖ 

40. Nezakoušel ale nehynoucí vastu prémy, akaitaba prem bastu nahe àsvàdan| 

 proto se zrodil v domě Sačí [jako Čaitanja]. ei làgi ÷acã ghare labhilà janam‖ 

41. Obyčejní lidé to [však] kvůli neznalosti [sahadže] nepochopili, jãb yàre nà la¼ sàmànya buddhi kari| 

 oblékají oděv sannjásinů a zakoušejí [prému] jen v mysli. mane mane àsvàde sannyàsã be÷ dhari‖ 

42. Kořenem uctívání je toto mužské tělo, bhajaner måla ei narabapu deha| 

 ten, jenž je pánem všeho, se stal mužským tělem. narabapu deha hailà sarba kartà yeha‖ 

43. Kdyby se nestal mužským tělem, nepoznal by strasti a slasti, narabapu nà ha‹le dukha sukha nàhi jàne| 

 [zrodil se,] protože neznal sám sebe. e kena nàhi cina ke bañe àpane‖ 

                                                 
172 Bengálské „likhilen saüskàr kari¼à“ doslova znamená „zkomponovav sepsal“. Vzhledem k tomu, že 
Mukundadeb psal v sanskrtu, je ale možné, že zde má autor na mysli spíše význam „sepsal v sanskrtu“. Takto 
chápe tuto pasáž také Dàs, Paritoù, Sahaji¼à o gauçã¼a baiùõab dharma, s. 108. 
173 To je ovšem v rozporu s následující strofou, kde naopak diktuje. 
174 Dàs, Caitanyottar pratham càriñi sahaji¼à pÒthi, s. 185: „saüskàr bhàïgi¼à […]“, tedy: „Kompozici vysvětlil […]“ 
175 Basu a zřejmě v návaznosti na něj také Dás ale interpretují takto: „[…] nikoliv o vnějších činech, [ale] o činech 
myšlení“ (Basu, Sahaji¼à sàhitya, s. 157; Dàs, Caitanyottar pratham càriñi sahaji¼à pÒthi, s. 185). Podle nich tedy 
ARS pojednává jen o pěstování prémy. Tento překlad je sice gramaticky možný, nezapadá ale do celkového 
vyznění textu, který se přinejmenším stejnou měrou zabývá také „vnějším činěním“, tedy tělesnou sádhanou (viz 
například strofu 42). Basuův výklad proto chápu jako součást jeho snahy o interpretaci sahadžije coby 
náboženství čisté lásky. 
176 Viz strofu 129. Jinak k významu těchto strof o roli mysli viz také kapitolu 3.3.8. 
177 Domnívám se, že se zde předjímá situace Bharaty (mysli), který se sice dostává do světa dívek, nepochopí ale 
jeho podstatu a nakonec ve strachu utíká. 
178 Íšvara (ã÷vara) zde zřejmě značí zcela transcendentní podobu boha, k níž se není možné vztahovat skrze 
láskyplnou službu (bhakti), ale jen skrze ponížené uctívání. Mánuš je ale naopak uvnitř člověka. 
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44. Když [člověk] pozná sebe, pozná sahadža vastu, àpanà jànile tabe sahaj bastu jàne| 

 vnější činy nechť zůstanou vně, činy mysli v mysli. bàhyer kri¼à bàhye thàkuk maner kri¼à mane‖ 

45. Kdo pozná sahadžu? sahaj jànibe ke| 

 Nejhustší temnotou nibiç andhakàr 

 kdo projde [na druhou stranu], ye ha‹¼àche pàr 

 ten vstoupí do sahadže. sajahe pa÷iche se‖ 

46. Žena, která je cànder kàche 

 v blízkosti měsíce, abalà ye àche 

 je vskutku esencí lásky; sei se pãriti sàr| 

 jed a amrta biùete am	te 

 se setkávají zde; milan ekatre 

 kdo pochopí podstatu toho? ke bujhe maram tàr‖ 

47. Venku jsou jedny dveře, bàhire tàhàr 

 které tam vedou, ekñi du¼àr 

 uvnitř jsou troje; bhitare tinñi àche| 

 buď zručným, catur ha‹¼à 

 opusť druhé [dvoje] duike chàçi¼à  

 a zůstaň u prvních. thàkaha eker kàche‖ 

48. Jako vnitřek a vnějšek  yena àmra phal 

 mangového plodu bhitar bàhir 

 [odděluje] tvrdá nezralá slupka; ku÷i-chàl tàr ka÷à| 

 [jen ten,] kdo ví, tàr àsvàdan 

 jak [ten plod] užívat, jàne yei jan 

 dosáhne naplnění svých přání. påra¼e tàhàr à÷à‖ 

49. V srdci je touha sahaj jànite 

 poznat sahadžu, sàdh làge cite 

 sahadža je obrovitá; sahaj biùam baça| 

 pochop sám sebe, àpanà bujhi¼à 

 drž se příkladu dobrých lidí,179 sujan dekhi¼à 

 učiň lásku pevnou. pãriti kariha daça‖ 

50. Ten, kdo poznal sebe, àpanà bujhile 

 je ve statisících [jen] jeden làkhe ek mile 
 – zničil iluzi mysli; ghucile maner dhàndà| 

 z milosti Šrírúpy180 ÷rãråp-k	pàte 

 získá [sahadžu], tàhà pàbe hàte 

 mysl zůstane spoutaná v sahadže. sahaje man rahu bàndhà‖ 

51. Kdo je mánušem, ten toto zná, ye jan mànuù ha¼ sei ihà jàne| 

 mánuš vždy zůstává na místě mánuše. mànuù thàka¼e sadà mànuùer sthàne‖ 

52. Vědomí toho, kdo provádí, mànuù bhajan 

 uctívání mánuše, kare yei jan 

 je věčně blažené. sadànanda tàr cit| 

 Co to dělá? ki karite ki kare 

                                                 
179 ARS zde zřejmě naráží na nutnost konat sádhanu ve společnosti pokročilých souvěrců – takzvaná sádhusanga 
(sàdhusaïga), čili doslova „společnost vznešených“, nebo „společnost sádhuů“. 
180 Podle Hayese se nejedná o Rúpu Gósvámina, ale o rúpu, tedy „krásu“, „tvar“. Hayes překládá jako 
„embodied beauty“, tedy „ztělesněná krása“ (Hayes, Shapes for the Soul, s. 209). 
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 Co to říká? ki balite ki bale 

 Kdo pochopí jeho povahu? ke bujhe tàr carit‖ 

53. Šruti i jukti, ÷rutite yuktite 

 tento svět i tamten svět eloke uloke 

 – pohleď, celý svět [jej] chce. dekhaha bhuban cài| 

 Pochop sebe àpanà bujhi¼à 

 – [i když] prohledáš trojsvětí181 tribhuban khÒji¼à 

 [a] díváš se, není [tam] k nalezení. càhi¼à pàite nài‖ 

54. Ten, jehož nazývám mánušem, mànuù bali yàre 

 umírá zaživa, jã¼ante se mare 

 vskutku ten se stává mánušem; sei se mànuù ha¼| 

 stane se mánušem, mànuù ha‹le 

 potká mánuše, mànuù mila¼e 

 říká se, [že] mánuš je v mánušovi. mànuùe mànuù ka¼‖ 

55. To je mánuš, mnoho je jeho příbytků, sei ta mànuù kata ei ñh«i àche| 

 když [ale] poznáš sám sebe, zjistíš, že jsi blízko něj. àpanà bujhi¼à dekha àcha tàhàr kàche‖ 

56. [Ten, kdo] o sahadže snadno mluví, sahaj kathàñi sahaje bale| 

 proč [sám] do sahadže nejde? ebe kene se sahaje nà cale‖ 

57. To, v čem spočívá svět a samsára jagat saüsàr y«hàte ra¼| 

 a bez čeho vše zaniká, y«hàr bihane sakali kùa¼‖ 

58. kdo dokáže poznat, jànite yadi t«hàke pàre| 

 ten nezemře, když pozře jed. biù khàile seha nà mare‖ 

59. [Ten, kdo] je zde a nezná jméno,182 ei khàne àche nàm nà jàne| 

 když [to] zahlédne, nepozná to. dekhite pàile tabu nà cine‖ 

60. Když to pozná a dokáže udržet, cinile yadi dharite pàre| 

 zůstane naživu a zároveň zemře; jãban thàkite takhani mare‖ 

61. znovu však ožije jeho kvalitami puna se b«ca¼e tàhàri guõe| 

 – komu se to stalo, ten to zná. yàhàr ha¼àche sei se jàne‖ 

62. Řeči o sahadže se vedou snadno, sahaj kathàñi sahaje ka¼| 

 nedokázal jsem pochopit, kdo dosáhne sahadži. bujhite nàrilÒ sahaj ke ha¼‖ 

63. Nebojí se mluvit o sahadže ten, sahaj kahite kichu nàhi bha¼| 

 kdo nic neví – ten [o ní] mluví. nà jàne ye janà e kathà ka¼‖ 

64. Dvojnásob strachu je v mysli toho, sahaj kathàñi ye janà jàne| 

 kdo sahadžu zná. dviguõ bha¼ tàhàri mane‖ 

65. Komu budu mluvit o strachu? bha¼er kathà kahiba kàre| 

 Když přežiji já samotný, zanikne svět. eklà b«cile jagat mare‖ 

66. Když svět zůstane naživu, já zemřu, jagat b«cile àmi se mari| 

 když se ponořím do světa, překonám jej. jagat óubile àmi se tari‖ 

67. Svět je ve mně a já ve světě; àmàte jagat jagate àmi| 

 vytvořením mě se svět zmenšil. àmàke karite jagat kamã‖ 

68. O sahadže jsem psal na příkaz toho, sahaj likhechi àmi yàhàr àj¤à¼| 

                                                 
181 Tři světy jsou nebe, země a podsvětí. Dohromady tento obrat označuje celý svět. 
182 Jméno (nám), respektive „jméno boha“, je jednou z takzvaných ášrají (à÷raya), tedy útočištěm a oporou 
adepta, která náleží stupni pravarty (Bose, The post-Caintaya Sahajiyā Cult of Bengal, s. 8–11). „Ten, kdo nezná 
jméno“ potom může být obyčejný člověk, který vůbec nezačal se sahadžijovskou sádhanou. 
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 bez nějž by čtrnáct světů zaniklo.183 sei jan bine184 caudda bhuban yà¼‖ 

69. Mysl nad mysli, oko nad oči, maner upare man «khir upar «khi| 

 nevidí svět, i když je blízko něj. jagater kàche àche jagat nà dekhi‖ 

70. Co mi pravil do ucha ten, jagat dekhite pài yàr tejoguõe| 

 jehož silou spatřuji svět, když přišel?185 sei janà àsi¼à ki ka¼yà gela kàõe‖ 

71. Poslouchal jsem jeho řeč, ale nešla mi do ucha, ÷uni¼à tàhàr bàkya kàne nà sàmbhà¼| 

 pokorně jsem se chopil jeho nohou. minati kari¼à àmi dharilàm tàr pà¼‖ 

72. Vnější temnotu a temnotu mysli – obojí zničil, bàhyer àndhàr maner àndhàr dui kari nà÷| 

 když zanikla, projevil se on.186 nà÷ ha‹le tÑha karen prakà÷‖ 

73. Dal vzniknout rase a prémě187 a vtiskl jim podobu ras prem janmài¼à mårtimàn kaila| 

 – tehdy mi Šrírúpa188 udělil daršan.189 sei kàle ÷rãråp more dar÷an dila‖ 

74. V okamžiku, kdy jsem ho uviděl, ki kùeõe dekhilÒ tàre 

 mne velmi rozrušil; àkul karila more 

 od té doby není v těle život; dhaçe pràõ nàhi sei ha‹te| 

 jeho kvality sahají do nebes, àkà÷e tàhàr guõ 

 v ústech nenalézám žádných slov, mukhe bàkya nàhi kan 

 nemám strach zabít máju. bha¼ nài mà¼àre190 badhite 

75. Kvalitou rasy je rasa ovládaná,191 rasaguõe ras ba÷ 

 je nanejvýš hrubá, ati baça karka÷ 

 zůstal jsem naživu a stal jsem se mrtvým; jãban thàkite halàm marà| 

 uvnitř zárodek prémy antare premàïkur 

 a navenek nehybný.192 bàhye ati kañhor 

 Komu se to stalo, ten je celý člověk. yàr ha¼ sei jan sàrà‖193 

76. Červený lotos lotosů, làl kamalbar 

 nad třema očima tin «kher upar 

                                                 
183 Zde zřejmě autor povyšuje svého gurua na roveň mánuše. 
184 Varianta: „sei jan marile […]“, tedy: „Kdyby zemřel, čtrnáct světů […]“ 
185 Svět vidíme prostřednictvím smyslů a tanmáter. Je tedy možné, že se na tomto místě předjímá role dívek 
z příběhu, které právě tyto tanmátry představují. Jejich pánem je Kršna, na jehož roveň zde pisatel ARS podle 
mého názoru pozvedá gurua Mukundadebu. Šeptání do ucha by mohlo označovat předávání mantry při 
zasvěcení a guruovy nohy jsou tradičním útočištěm žáka. 
186 Snad mánuš. 
187 Snad odkaz na dva druhy sádhany. Lze ale přeložit také „rase prémy“, čili „emoci lásky“. 
188 V první úrovni pochopení je Šrírupa jméno pro Rúpu Gósvámina, který zde uděluje daršan – to ale téměř jistě 
není hlavní význam. Hayesů překlad pojmu šrírúp jako „vtělená krása“ by ukazoval na to, že se zde hovoří 
spíše o ženě. Celá následující pasáž by pak popisovala tělesnou sádhanu. „Spatření vznešené rúpy“ bychom 
mohli pochopit také jako „spatření svarúpy“. Skutečnost, že po něm následuje smrt zaživa, by tuto pasáž dávala 
do úzké souvislosti se Sabovým pádem do temnot a následné zázračné vizi mánuše, po níž se stává mrtvým 
zaživa. I tento pád může přitom mít na fyzické rovině podobu soulože. Více k tomu viz v kapitole 5.3.2. 
189 Tj. dovolil mi na sebe pohlédnout. Daršan, tedy popatření, je důležitým prvkem rituálního uctívání. 
190 Varianta: „[…] àmàre […]“, tedy: „[…] nemá strach zabít mne.“ 
191 Mohlo by se jednat o hru s dvojím významem slova rasa, coby estetického požitku na straně jedné a tělesné 
tekutiny na straně druhé. I zde by se tedy mohlo mluvit o dvou druzích sádhany, které by podle tohoto verše 
byly nerozlučně spojené. 
192 Opět dichotomie uvnitř a vně, která snad odkazuje na dva druhy sádhany. 
193 Varianta: „[…] sei ha¼ hàrà […]”, tedy: „[…] to je ztracený člověk“. 
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 – v něm hořela prána; paràõ jvalila194 tà¼| 

 kolik stovek lidí kata ÷ata jan 

 ztratilo vědomí haila acetan 

 a v [tom] ohni uhořelo. jvàlà¼e jvali¼à yà¼‖ 

77. Když se [guru] slituje, ha‹le sada¼ 

 oheň nepálí, jvàlà-jvalan na¼ 

 tehdy je jed s amrtou; biùàm	ta àche tathà| 

 jedem se umírá biù màre yà¼ 

 amrta udržuje na živu am	te jã¼à¼ 

 – co je to za kouzelnou řeč?195 eki adbhut kathà‖ 

78. Když se chceš oprostit, chàçite càhi¼e 

 nelze se oprostit;196 chàçà nàhi yà¼e 

 čím a proč je mysl svázaná? kene man bàndhilek kise| 

 Vlastní pránou nija paràõe 

 proč [sám sebe] trápím, duþkha dei kene 

 [proč] nevím, co bude nakonec? nà jàni ki haba ÷eùe‖ 

79. Uvnitř země ek sarobar 

 je jedno jezero, p	thibã bhitar 

 na něm vykvetl lotos; kamal phuñila tà¼| 

 šťávou květu phuler rase 

 je jezero zaplaveno, sarobar bhàse 

 odtéká ve dvou proudech. dudhàr bahi¼à yà¼‖ 

80. Studem lajjà nibàraõ 

 se zahaluje ten, kare yÓi jan 

 kdo je dílem dílu;197 t«hàr aü÷er aü÷a| 

 on část [nektaru] dostává sei kichu pà¼ 

 a zbytek odtéká àr bahi yà¼ 

 v barvě labutě. baraõ yeman haüsa‖ 

81. Mezitím přednesu ještě jednu pokornou řeč, tàr madhye àr ek nibedan kari| 

 uvaž a pochop, že to jest uvnitř země  p	thibã bhitare bañe bujhaha bicàri‖ 

82. – ten květ, ten nektar, to jezero; sei phul sei ras sei sarobar| 

 Sarbadeb na ně věčně spoléhá. sarbadebà tàr à÷à kare nirantar‖ 

83. Jakmile na tom jezeře vykvete lotosový květ, yei màtra sarobare kamal phul phuñe| 

 Sarbadeb přijde a všechen nektar lotosu si přivlastní. sarbadebà yài sab phuler ras luñe‖ 

84. Zanechal u jezera pět strážců: sarobare pa¤cajanà rakùak ràkhi¼à| 

 „Na tuto zásobu rasy dávejte dobrý pozor.“ ei ras yogà198 torà sàbadhàn ha‹¼à‖ 

85. Tak pravil a odešel na své místo; eta bali sarbadebà gelà àpan sthàn| 

                                                 
194 Varianta: „[…] janmila […]“, tedy „[…] něm se zrodila prána.“ 
195 Zde se zřejmě ozývá náznak vlivu jógického konceptu nádí a čaker (často představovaných jako lotosy) a 
životní síly (prána – doslova „dech“), která jimi prochází. Spalování životní síly v červeném lotosu je potřeba 
zastavit, dokáží to jen ti se správným věděním a s milostí gurua. Této identifikaci by nahrávala i červená barva 
lotosu, která odpovídá obvykle červené barvě lotosu nejnižší čakry (múládhára). Ta ovšem leží ve spodní části 
těla, nikoliv „nad třetím okem“. Celá pasáž a její vztah k ostatním částem ARS tak zůstává nejasná.  
196 Možná od jevového světa. 
197 Viz kapitolu 5.2.6. 
198 Do tohoto kontextu se překlad „jóga“ příliš nehodí, proto odvozuji od „yogàn“, tj. „zásobárna“. 
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 přednesu ještě jednu pokornou řeč, dávej pozor. àr ek nibedi¼e kara abadhàn‖ 

86. Byl jeden zloděj rasy jménem Sabá rascorà ek jan sabà nàm tàr| 

 a s ním devět lidí, jichž byl velitelem. na¼ janà tàr saïge tÓho ye sardàr‖ 

87. Má u sebe pět zbraní budících hrůzu, pa¤ca hàti¼àr bàndhà dekhite bha¼aïkar| 

 uvnitř města se potuluje za zlodějinou. dasyu karma karyà bule nagar bhitar‖ 

88. Jednou se vydali krást, ek din curi karite karilà gaman| 

 na břehu řeky si sedli a pohlédli na vodu. nadã dhàre basyà karen nadã dar÷an‖ 

89. Mezitím přednesu ještě jednu pokornou řeč tàr madhye àr ek kari nibedan| 

 – břeh řeky je neobvyklé místo o 8 kroších. nadã pàr àñ kro÷ sthàn bilakùaõ‖ 

90. Uprostřed nich je jezero, tàr madhye àche ek sarobar| 

 na vodě kvete modrý lotos. ek nãl padma phuñi¼àche jaler upar‖ 

91. Od květu nektar protéká vzdáleností 8 krošů phul haite ras bahi àñ kro÷ yà¼| 

 a potom se mísí s vodou řeky. tàhà haite àsi nadãr jalete mi÷à¼‖ 

92. V místě, kterému se říká mahe÷ locan bali yàre| 

 Mahešovy oči, je roh tàhàte ye ha¼ koõ 

 a tam leží zahrada; tathà baise upaban 

 je les tam– a jak září! ban bañe kibà ÷obhà kare‖ 

93. Vybraných stromů kata b	kùa bàcher bàch 

 a lián je tam tolik, àche kata latà gàch 

 jako je mravenců v řadě. upamà pipãlikà sàri| 

 Řeka teče středem lesa; nadã bahe ban màjhe 

 kolik vody už [v ní] proteklo? kata jal bahi geche 

 Tu vodu nedokáži přesně vidět. jal bañe lakhite nà pàri‖ 

94. V zimě je voda ÷ãtkàle jal yena 

 jakoby bílá, ha¼ ÷vetabarõa 

 v létě je červená; grãùmakàle hiïgul barõa ha¼| 

 v době dešťů je voda jakoby barùàkàle yena jal 

 vodou podobnou vodě jaler upamà jal 

 – ve třech barvách plyne dvanáct měsíců. tin barõe bàra màs ba¼‖ 

95. Nad řekou se tyčí hora, nadãr upar parbat beçi geche| 

 na východní straně hory je vír. parbater pårba-bhàge daha ha¼à àche‖ 

96. Blízko něj je substance velké ceny, tàhàr nikañe bahumålya drabya ha¼| 

 kdo se umí potopit, zajisté ji získá. óubite pàrile tàr aba÷ya mila¼‖ 

97. Uvnitř řeky není žádný písek, všechno je bláto, nadã madhye bàli nài païka sakali| 

 na obou březích jsou [hromady] písku připomínající hory. dui dhàre ha¼ tàr parbat sam bàli‖ 

98. Kolik stovek obchodních lodí se po ní plaví? kata ÷ata sadàgar naukà bàhe tà¼| 

 Řeka se skví ozdobou těch lodí. nadã àlà kari¼àche naukàr sajjà¼‖ 

99. Jakého druhu jsou její gháty, čím je ohraničená? ki jàti tàhàr ghàñ kise bañe bàndhà| 

 Když se rozhlédnu na čtyři strany, na všem spočívá klam. caturdige nirakhite sab làge dhàndhà‖ 

100. Kolik stovek ctnostných žen se v ní koupe, kulabatã kata ÷ata snàn kare tà¼| 

 dotykem řeky jejich rúpa vzrůstá. nadãr par÷e tàder råpa bàçi yà¼‖ 

101. Později popíšu znamení té rúpy, pa÷càte kahiba ei råper lakùaõ| 

 ustálit rúpu si žádá mnoho úsilí. råp sthà¼ã karite càhi¼e bahu ÷ram‖ 

102. Sarbadeb přicházívá pohlédnout na řeku sarbadeb sei nadã dekhibàre yà¼| 

 a vodní zvířata před ním ve strachu prchají do dálky. tàr bha¼e jaljantu dårete pàlà¼‖ 

103. Neznám názory jiných, říkám podle sebe: „Obyčejný člověk anyer mata nàhi jàni kahi àpan mata| 
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 nedokáže dospět na konec [řeky] – je v ní mnoho vody.“ jãbe anta karite nàre jal àche kata‖ 

104. Kdo se kvůli získání bohatství vrhne do víru, dhan pràpti làgi keha dahe de¼ jh«p| 

 bohatství nezíská a nastane jen hřích. dhan pràpti nàhi ha¼ ghañe ese pàp‖ 

105. Všechno, co jsem řekl, je nad Ágamu,199 ye sakal kahilàm àgamer pàr| 

 kdo tomu může porozumět mimo oddaných rasiků? rasik bhakta bine bujhite ÷akti kàr‖ 

106. Jak se mluví, když se prodává substance,  drabya bikra¼ kàle yei kathà ha¼| 

 stejná jsou moje slova, to věz zajisté. sei mata mor bàkya jàniha ni÷ca¼‖ 

107. Těch deset zlodějů vstoupilo do řeky, sei cor da÷ janà nadãte nàmila| 

 všichni společně přeplavali na druhou stranu. sabhe meli s«tari¼à nadã pàr haila‖ 

108. V okamžiku překonali vzdálenost osmi krošů, aùñakro÷ path gela ek kùaõer madhye| 

 když vstupovali do jezera, padlo na ně zmatení. sarobar madhye yete paçilek dhandhe‖ 

109. Pětice lučištníků chránící jezero sei sarobarer rakùak p«cjanà dhànukã| 

 se sama skryla u zásoby květinového nektaru. phuler ras yogà¼ tàrà àpanà kare lukã‖ 

110. Jakmile vstoupili do jezera, yei màtra sarobare karila gaman| 

 ochránci přistoupili k veliteli a jali ho. sardàre rakùak àsi karila bandhan‖ 

111. Jeho devět lidí se dalo na útěk àr na¼ janà tàrà pàlài¼à gela| 

 a prchali stejnou cestou. punarapi sei pathe phiri¼à àila‖ 

112. Když se Sabá stal zajatcem, vyšel měsíc, sabà bandã haila candra karila uda¼| 

 na 50 zemských dand zůstal ve tmě. p	thibãr pa¤cà÷ daõóa andhakàre ra¼‖ 

113. Slunce vyšlo a nastal den, dibas ha‹la sårya karila uda¼| 

 slitovalo se a propustilo zajatce. bandã chàçàn kaila hai¼à sada¼‖ 

114. Osvobodilo ho [silou] vlastních kvalit; tàhàke chàçi¼à dila àpanàr guõe| 

 je falešně spoután, [kdo] nezná sám sebe. michà michi bandã àche àpanà nà jàne‖ 

115. Nebyl si vědom, kolik věků [takto] prošlo, kata yug bahi gela nàhik cetan| 

 démoni máji [mu] působili trýzeň. chà¼à råpe mà¼à pi÷àc karà¼ daõóan‖ 

116. Když vyšel měsíc věčné radosti,200 nityànanda-cànda yabe uda¼ karila| 

 vnější i vnitřní temnota – obojí pominulo. bàhyer àndhàr maner àndhàr sab dåre gela‖ 

117. Kdo dokáže vykreslit kvality měsíce vědomí?201 caitanya-candrer guõ ke pàre barõite| 

 Obdařil ho vědomím [sám] v podobě vědomí. cetan karàn tàre caityaråpete‖ 

118. Tma máji odešla a nabyl vědomí, mà¼à dhanda dåre gela pàila cetan| 

 okamžitě si v mysli vzpomněl na vlastní činy: nija kàrya mane sm	ti ha‹la tatkùaõ‖ 

119. „V deseti jsme přišli krást rasu, ras curi karibàre àilàm da÷jan| 

 všichni mě opustili a odešli. àmàre eçi¼à sabe karyàche gaman‖ 

120. Upadl jsem do temnoty, kdo ale rozsvítil? andhakàre chilàm paçi àlà kaila ke| 

 Jak zjistím, kdo to byl? kemane jàniba àmi kebà bañe se‖ 

121. Jak jsem tak přemýšlel, stala se má mysl opilou, bhàbite bhàbite ha‹làm matta-man| 

 přišel v podobě vědomí a učinil mě vědomým. caityaråpe àsi more karàila cetan‖ 

122. Když jsem získal vědomí, uzřel jsem mnoho míst, caitanya pài¼à mui dekhilÒ nànàsthàn| 

 v porovnání s nimi je Vaikuntha jako stéblo trávy. tàr tulya baikuõñha t	õer samàn‖ 

123. Spatřil jsem [to] jen na okamžik, [pak] se vnější vzpomínky nimikha màtra dekhi¼à mor bàhya sm	ti haila| 

 vrátily. Kde jsem byl? Kam jsem přišel? Nevěděl jsem nic. kothà chilàm kothà àilàm kichu nà jànila‖ 

124. Je svarúpa prázdná, nebo jaká je? svaråp biphal kibà kena bà eman| 

                                                 
199 Míněno zřejmě dílo Ágamsár, může jít ale i o žánr textů zvaných ágamy. 
200 Nebo: „Když se objevil Nitjánanda“. 
201 Nebo: „[…] kvality Caitanji?“ Celá následující pasáž si hraje s dvojsmyslem Čaitanja – vědomí. 
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 Bylo to, co jsem viděl, projevení, nebo ne? ki dekhilàm kibà bañe nahe prakà÷an‖ 

125. Jaké je vědomí, z čeho je tvořené, keman caitanya sei kiser gañhan| 

 nemohl jsem si všimnout, jaké je barvy.“202 lakhite nàrilàm àmi kiser baraõ‖ 

126. Jak tak přemýšlel, vyvstala mu úžasná vzpomínka: bhàbite bhàbite sm	ti ha‹la apàr| 

 „Schoval se v mánušovi, jaký úžas. lukàila e mànuùe baça camatkàr‖ 

127. Obyčejné a výjimečné je na jednom místě sàmànya utkarùete ekatrete sthiti| 

 – pokud není lidským tělem, kde ho naleznu? narabapu nà ha‹le tàre pàbe kati‖ 

128. Je uvnitř něj, a [přesto] v něm není ihàtei àche sei ihàtei nài| 

 – mohu říct, že to místo není k vyslovení. kahibàre pàri ye kahite ñh«i nài‖ 

129. Zjevil to vskutku mánuš, jehož stín je v mysli, sei mànuù ei dekhàn tàr chà¼à| 

 když se slitoval nad světem.“ maner bhitar àche jagate kari da¼à‖ 

130. Nelze vyslovit mnoho nauk, jako je tato; ei mata anek tattva nà yà¼ kathane| 

 pohleď na sebe, [když chceš vědět,] proč jsi nevědomý. àpanà pàne ce¼e dekha aj¤àn kene‖ 

131.  [To,] kvůli čemu [Kršna] opustil Gólóku a narodil se, yàhà làgi golok chàçi labhila janam| 

 stal se íšvarou a vrátil se jako zcela prostý,203 ã÷var ha‹¼à phire yena aki¤can‖ 

132. kvůli čemu Maheš nosí půlměsíc, 204 yàhà làgi mahe÷ ardhacandra pare| 

 o čem psal světec Bharat rozsáhle,205 bharat muni likhi¼àche yàhàr bistàre‖ 

133. kvůli čemu obléká Balaráma různý oděv206 yàhà làgi balaràm nànà be÷ dhare| 

 – o tom se nemá mluvit, drž si to uvnitř. kahibàr kathà nahe ràkhiha antare‖ 

134. Strach studu a strach ostychu – obojí mám. lajjà bha¼ saram bha¼ ubha¼ àmàr| 

 Strach z véd, strach z Jamy, strach z dharmy jsou další. bed bha¼ yam bha¼ dharam bha¼ àr‖ 

135. Strach z boha, strach o kastu, čest rodu, dharmu, karmu, jàti pàti kula÷ãl dharam karam| 

 strach z temnoty – [toto vše] nepomíjí, nepomíjí ostych. dhandaghor nàhi ghuce nà ghuce saram‖ 

136. Jak šli prve v deseti krást, pårbe yabe curi karite gelà da÷jan| 

 [teď] popíšu, poslouchej pozorně. man di¼à ÷una kahi tàhàr bibaraõ‖ 

137. Když vnikli do jezera, nastala tma, sarobare pa÷ite ha‹la andhakàr| 

 Pouze Sabá, jejich velitel, se stal vězněm. yàbà màtra bandã ha‹la sabà ye sardàr‖ 

138. A devět ostatních mužů odešlo domů, dostali strach, àr na¼ janà g	he karila gaman| 

 zůstávali doma a nechodili do příbytku boha. bha¼ pe¼e g	he thàke nà yà¼ debsthàn‖ 

139. Kvůli Sabovi si dnem i nocí dělali starosti, sabàr làgi¼à tàrà bhàbe ràtridibà| 

 tou dobou tam přišel Sarbadeb. hena‹ sama¼e tathà àila sarbadebà‖ 

140. Jal se volat: „Sabo! Sabo!“ Devět mužů s kusem látky sabà sabà bali tÑha óàkite làgila| 

 okolo krku na znamení pokory vyšlo ven. na¼ jan galabastre bàhir ha‹la‖ 

141. „Co přikazuješ, pane, co máme učinit?“ ki àj¤à ha¼ prabhu kari kon kàj| 

 On řekl: „Pojďte, půjdeme doprostřed jezera.“ tÓho kahen cala yàba sarobar màjh‖ 

142. „Jak jsi přikázal, pane, tak učiníme, ye àj¤à ha¼ prabhu tàhà se kariba| 

 tvá nepřekročitelná slova nemůžeme překročit. tomàr alaïghya bàkya laïghite nàriba‖ 

143. Máme jednu pokornou prosbu, obáváme se jí vyslovit, ek nibedan kari kahite óarài| 

                                                 
202 Nebo také: „[… ]jaké je Čaitanja varny.“ 
203 Možná narážka na některé z Kršnových pozemských zrození. 
204 Zřejmě míněn Šiva, který nosí srpek měsíce ve vlasech.  
205 Míněn pravděpodbně přední estetik indického divadla, který podrobně rozpracoval teorii ras. 
206 Balaráma je v gaudíjovském pojetí jedna z nejvyšších podob Kršny, která na sebe společně s ním bere i 
pozemskou podobu (zřejmě onen „různý oděv“). Za podobu Balarámy se považuje stejnojmenný starší bratr 
pozemského Kršny, Nitjánanada coby nejbližší druh Čaitanji, nebo kosmický had Šéša (øeùa). Viz například De, 
Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal, s. 46, 330. 
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 kéž bychom dostali dar nebojácnosti.“ nibedan kari yadi abha¼ dàn pài‖ 

144. On řekl: „Nebojte se – co se ještě bojíte?“ tÓho kahen bha¼ nàhi ki bha¼ kara àr| 

 Oni řekli: „Ztratili jsem Sabu, našeho velitele.“ tàrà kahe kho¼ài¼àchi sabà je sardàr‖ 

145. On pravil: „Kde jste ho ztratili? tihÔ kahen tàr torà kho¼àili kothà| 

 Má hlava bolí, jako by [do ní] udeřil hromoklín!“ bajra paçila hena bàsÔ mor màthà‖ 

146. Oni praví: „Povíme ti to, uklidni se! tàrà kahe ka‹ kathà tumi ha	 sthir| 

 Když jsi roztřesený, nepřežije ničí tělo. byàkul ha‹le kàru nà b«ce ÷arãr‖ 

147. S tebou jsme šli všichni [prve] do lotosového háje, tomàr saïge gelàm sabe kamaler bane| 

 sám jsi se opil nektarem květiny. phul rase matta ha¼à àilà àpane‖ 

148. Dalšího dne nás Sabá povolal: tàrpar dine sabà óàki¼à àmàre| 

 ‚Pojďte, půjdeme všichni společně krást.‘ sabe mili cala yài curi karibàre‖ 

149. Jeho jsme pěšáci, on je velitel, tàhàr pàik mora tÓho ye sardàr| 

 vydali jsme se krást a překročili jsme řeku. curi karibàre gelàm ha¼à nadã pàr‖ 

150. Když jsme vstupovali do jezera, snesla se temnota. sarobare pa÷ite ha‹la andhakàr| 

 Když jsme to viděli, dostali jsme bezbřehý strach. andhakàr dekhi¼à bha¼ pàilàm apàr‖ 

151. Přišli jsme domů, mysleli jsme, že je nás pět či sedm, gharete àilàm morà sàt-p«c bhàbi¼à| 

 dostali jsme strach a rozhodli se, že ti nic neřekneme. tomàke nà ka‹ morà mane bha¼ pà¼à‖ 

152. Proto jsme prosili u tvých nohou [o nebojácnost,] ataeba tomàr pà¼e nibedan kailÒ| 

 tři dny jsme se schovávali uvnitř domu.“ tindin gharer bhitar lukài¼àchilÒ‖ 

153. Sarbadeb říká: „Ten, který je velkým pánem válečníků, sarbadebà bale se ye baça yoddhà pati| 

 jde velmi rychle, jako věje vítr. ati bege cale yena pabaner gati‖ 

154. Ten, před nímž zanikla hrůza a temnota,207 andhakàr ghor naùña ha¼ yàr àge| 

 měl ze mě strach a nepřišel. Kterým směrem odešel? mor bha¼e àise nài gela kon dige‖ 

155. Dám mu napít, přiveďte ho do mého sídla, tàre àmi pàn diba ànagà àmàr ñh«i| 

 řekněte mu, ať nemá strach.“ kahio tomrà tàre kichu bha¼ nài‖ 

156. Oni prosí: „Kam odešel, kde je, tàrà kahe kothà gela kothà bà rahila| 

 jak s ním přijdeme do styku?“ kemane pàiba làg nibedan kaila‖ 

157.  „Chcete-li vlastní blaho, řekněte mu, [ať přijde], yadi àpan bhàla càha bolàha tàhàre| 

 když ho nepřivedete, zahubím vás i s celým rodem.“ nà ànile goùñhã sahit karimu saühàre‖ 

158. Ve strachu devět lidí uctilo [jeho] kročeje, bha¼e na¼ janà kaila caraõ bandan| 

 s povolením k napití všichni odešli. pàn àj¤à la¼à sabe karila gaman‖ 

159. Jeden každý z nich prošel všechny země, eke eke bhramaõ karila sab de÷| 

 ale nikde nespatřili ani stopu po Sabovi. kona sthàne nà pàila sabàr udde÷‖ 

160. Mnoho hledali, ale nenalezli ho, sešli se spolu, anek khujila tàr làg nà pàila| 

 popřemýšleli a oblékli šat asketů. sabe mili yukti kari tapasvã be÷ haila‖ 

161. Ze strachu před Sarbadebou nemohli jít domů, nija g	he yàite nàre sarbadebàr óare| 

 a tak odešli do lesa a přišli na břeh oné řeky. baner màjhàre gela sei nadãtãre‖ 

162. Devět lidí se usadilo na břehu a činili dharmu asketů, na¼ janà tãre basi tapasyà dharma kare| 

 proběhlo tak mnoho věků, přesto nezemřeli. kata yug bahi geche tabu nàhi mare‖ 

163. Tato řeka prochází čtrnácti světy, sei nadã àche caudda bhuban beçi¼à| 

 kdo se usadí na jejím břehu, nezakusí utrpení Jamy. tàr tãre ye bàs kare nà pà¼ yamer pãçà‖ 

164. Védy o ní nevědí, védy se z ní rodí, bede nàhi jàne bede tàr janma| 

                                                 
207 Sarbadeb už zde možná ví, že Sabá překonal temnotu. Pasáž je ovšem zančně nejasná. 
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 Šiva tam stále dlí a zná její povahu.208 sadà ÷iba tathà àche jàni tàr marma‖ 

165. Jednoho dne se jedna dívka koupala v řece, ek din ek kanyà nadã snàn kaila| 

 když se vykoupala, její rúpa vzrostla. snàn kari uñhite tàr råp bàçi gela‖ 

166. Její rúpa vstoupila do srdcí devíti lidí, tàr råp na¼ janàr h	da¼e pa÷ila| 

 vytrhla je z meditace; zeptali se dívky: dhyàn bhaïga haila tàrà kanyàke puchila‖ 

167. „Náhle jsi se zjevila, dívko, odkud jsi přišla? àcambite kanyà tumi àilà kothà ha‹te| 

 Na světě není kráska,209 jež se ti vyrovná.“ tomà samà råpabatã nàhik jagate‖ 

168. Dívka praví: „Já jsem dříve konala askezi, kanyà balen àmi pårbe tapasyà karilÒ| 

 dotykem řeky se ze mě stala kráska.“ nadãr para÷e hena råpabatã hailÒ‖ 

169. „Pověz přeci, kde bydlíš, kde je tvůj příbytek?“ kaha dekhi kothà thàka kothà tomàr dhàm| 

 Ona praví: „Pojďte se mnou, mudrcové, a uvidíte [jej].“ tÓho kahen saïge àisa dekhibe bidyamàn‖ 

170. Když to uslyšeli, jeden z nich šel s ní, eta ÷uni ek jan gelà tàr sane| 

 s velkou úctou ho vedla k sobě domů. nija sthàne ni¼à kaila anek sammàne‖ 

171. Jeden člověk odešel a osm zůstalo, ek janà gela àr aùña janà thàke| 

 „Sabo! Sabo!“ volali silným hlasem. sabà sabà bali tàrà uccaiþsvare óàke‖ 

172. Kolik dní Sabá chodil, katak dibase sabà karila gamane| 

 až v mužském těle přišel [sem] a pohlédl na řeku. narabapu dehe àilà nadã dar÷ane‖ 

173. Patnáct dní tam zůstal panera dibas tÑho tathài rahilà| 

 a právě tam se setkal s osmi lidmi. sei khàne aùña janàr saïge haila melà‖ 

174. Řekl: „Koho uctíváte, tÑho kahen tomrà smaraha kàhàre| 

 kterému bohu obětujete zde na břehu řeky? kon deb påjà kara ei nadã tãre‖ 

175. Co vzejde z konání askeze na tomto břehu? ihàr tãre tapasyà karile kibà ha¼| 

 Laskavě mi povězte tuto nauku.“ ei tattva kaha more ha‹¼à sada¼‖ 

176. Oni praví: „O tom my vůbec nic nevíme, tàrà kahe ihà morà kichui nà jàni| 

 slituj se a pověz nám nauku sám.“ k	pà kari ihàr tattva kahibe àpani‖ 

177. On praví: „Když neznáte nauku, tÑho kahena tomrà yadi tattva nàhi jàna| 

 proč jste opustili dům a veřeje a odešli doprostřed lesa?“ ghar-dvàr te¼àgi¼à baner bhitar kena‖ 

178. Oni praví: „Neznáme nauku konání askeze, tàrà kahe tapasyàr nàhi jàni tattva| 

 povíme ti, jak se stalo, že jsme na břehu řeky. nadãtãre kene àchi kahiba b	ttànta‖ 

179. Náš velitel byl jeden člověk jménem Sabá, sabà nàme ek janà àmàder sardàr| 

 my jsme jeho služebníci a on Sarbadebův. tàr morà pàik tÑha sarbadebàr‖ 

180. S ním jsme se vypravili krást, tàr saïge gelàm morà curi karibàre| 

 když jsme se přiblížili k jezeru, upadli jsme do tmy. sarobar nikañ yàite paçilàm andhakàre‖ 

181. Postupně jsme utekli, nás všech devět, krame krame palài¼à àilàm na¼ jan| 

 Sabá se [ale] nevrátil a to [naší] mysl rozrušilo. sabà nàhi àila byàkul ha‹la man‖ 

182. Mnoho dní jsme na něj čekali a dívali se na cestu, anek dibas tàr rahilàm bàñ cà¼à| 

 společně jsme odešli domů se zármutkem v mysli. sabe meli ghare àilàm mane duþkha pà¼à‖ 

183. Sarbadeb [si nás] zavolal, předstoupili jsme před něj; sarbadebà bolàila gelàm t«r àge| 

 řekl: ‚Se svým velitelem přijďte hrdinsky.‘ tÑho kahen sardàr saha àisa bãrbhàge‖ 

184. Řekli jsme mu něco [málo] o tom kradení, curir b	ttànta kichu kahilàm t«hàre| 

 on řekl: ‚Hledejte a přiveďte Sabu. tÑho kahen tattva kari ànaha sabàre‖ 

185. Bez Saby jsem zaživa mrtev, sabà bihane àmi jã¼antete marà| 

                                                 
208 Nejasné. Šiva podle AS zná nejvyšší jednotu, ale na zemi na příkaz Kršny šíří falešnou víru (Basu, Sahaji¼à 
sàhitya, s. 105–106.) 
209 Rúpabatí, tj. doslova mající „krásu“, ale možná také „vnitřní tělo“. 
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 zachraňte mi život a přiveďte Sabu.  mor pràõ rakùà kara sabà ene torà‖ 

186. Když nebudete hledat Sabu, yadi torà sabàr nà karibi udde÷e| 

 vezmu život vám i vašemu rodu za ten prohřešek.‘ sagoùñhã sahite pràõ niba ei doùe‖ 

187. To řekl a dal nám [pro něj] povolení k napití: eta bali àmàdige dila àj¤à pàn| 

 ‚Ať je kdekoliv, vydejte se ho hledat.‘ kon khàne àche tàr karaha sandhàn‖ 

188. Při jeho hledání jsme přišli sem, tàhàr udde÷e morà àilàm na¼ jan| 

 [předtím] jsme postupně probloudili mnoho míst. krame krame anek sthàn karilàm bhramaõ‖ 

189. Když jsme ho nenašli, pomysleli jsme si v nitru: udde÷ nà pe¼e morà bhàbite antare| 

 ‚Oblékneme ze strachu před Sarbadebou oděv asketů.‘“ tapasvãr be÷e àchi sarbadebàr óare‖ 

190. On pravil: „Sabá zemřel, tÑho kahen sabàr ha‹¼àche maraõ| 

 proto ho nenajdete, snažíte se marně.“ tàr làgi nàhi pàbe b	thà kara ÷ram‖ 

191. Oni praví: „Pohleď a poslyš, jak pokorně prosíme. tàrà kahe ÷unaha dekhi kari nibedane| 

 [Pověz,] jak víš, že Sabá zemřel?“ sabà mari¼àche tumi jànaha kemane‖ 

192. On praví: „Společně jsme byli v temnotě, tÑho kahe ekatrete andhakàre chilàm| 

 tam zemřel Sabá a já jsem unikl.“ tathà¼ marila sabà àmi palàilàm‖ 

193. Když to slyšeli, pět z nich ho poznalo, eta ÷uni p«c janà tàre ta jànila| 

 shodili šat asketů a vrhli se mu k nohám. tapasvãr be÷a chàçi caraõe paçila‖ 

194. On praví: „Vstaňte, vstaňte, nastalo blaho, tÑho kahen uñha uñha ha‹la maïgal| 

 jděte říct Sarbadebovi tu šťastnou zprávu.“ sarbadebe tomrà sab kahagà ku÷al‖ 

195. Tak se tři vypravili do Sarbadebova příbytku, tabe tin janà gela sarbadebàr ñh«i| 

 poklonili se a řekli: „Poslyš, gósvámine, praõàm kari¼à kahe ÷unahe gosài‖ 

196. Sabá je v lidském těle na břehu řeky. narabapu dehe sabà àche nadãtãre| 

 Pojď sám a ukážeme ti ho.“ àpane gaman kara dekhàiba tàre‖ 

197. Když to slyšel, zaradoval se Sarbadeb bezmezně, eta ÷uni sarbadebàr ànanda apàr| 

 údy mu ztěžkly a vykročil pomalým krokem. manda manda gati cale aïga ha‹la bhàr‖ 

198. Když Sarbadeb přišel, mnoho se snažil, sarbadebà àsi aneka yatan karila| 

 ale Sabá s ním ani za nic neodešel. kadàcit tàr saïge sabà nàhi gela‖ 

199. Zapomněl na sebe a vzdálil se, àpanà pàsare deb karila pa¼àn| 

 šli s ním tři, které vzal do svého sídla. tin jan saïge la¼à gelà àpan sthàn‖ 

200. A pět zbylých zůstalo se Sabou, àr p«c janà sabàr saïgete rahila| 

 velmi se snažili a neodešli. anek yatan kaila tàrà nàhi gela‖ 

201. Ti, kdo odmítli aišvarju, vstupují do sahadže; ai÷varya nà la¼ sahaje pa÷e ye| 

 kdo by ji získal bez „potěšení Nandy“?210 nandanandan bine tàre nibe ke‖ 

202. [Sabá říká:]„Slyšte řeč, ahe pa¤ca jan 

 vás pět, ÷unaha bacan 
 Svarúpa mi budete říkat; svaråp kahibe more| 

 devět vás bylo, na¼ janà torà 

 všichni zloději rasy, sabe rascorà 

 kam se poděli ostatní?“ tàrà gela kothàkàre‖ 

203. Oni praví: tàrà kahe bàõã 

 „Víš to sám, jànaha àpani 

 přesto ti to povíme. tathàpi àmrà ka‹| 

 Tebe jsme hledali, tomàr udde÷e 

                                                 
210 Celá strofa je gramaticky nejasná, pravděpodobně se zde ale říká, že cestou k sahadže není uctívání boha 
v podobě Íšvary (aišvarja), ale cesta bhakti, kterou otevřel Kršna ve svém pozemském zrození ve Vrnadávanu 
coby syn Nandy. Viz také verš 37. 
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 prošli různé země, buli nànà de÷e 

 v devíti se spolu usadili. na¼ janà ekatre ra‹‖ 

204. Na břehu této řeky ei nadãtãre 

 ze strachu před Sarbadebou sarbadebàr óare 

 dlíme v oděvu asketů; rahi tapasvãr be÷e| 

 znenadání [přišla] záplava àcambite banyà 

 a v ní se jedna dívka tàhe ek kanyà 

 noří do proudu řeky. nadãr taraïge bhàse‖ 

205. Když jsme spatřili její rúpu, tàr råp dekhi 

 přecházely nám oči, chal chal «khi 

 ptali jsme se na její sídlo. puchilàm tàr dhàm| 

 Řekla nám: kahen bacane 

 ‚Pojďte se mnou, àisa mor sane 

 uvidíte [sami], mudrcové.‘ dekhibe ye bidyamàn‖ 

206. Co ví, [ta] okouzlující, ki mohinã jàne 

 která zbavuje vědomí? karà¼ acetane 

 Ve smíchu hovořila. hàsi hàsi kahe kathà| 

 Nás devět si àmrà na¼ jane 

 pomyslilo uvnitř: bhàbi mane mane 

 ‚Kdo to sem přišel v této podobě?‘ e be÷e ke ela hethà‖ 

207. I když jsme měli zavřené oči, mudi yadi «khi 

 přesto jsme ji [stále] viděli, tabu tàre dekhi  

 v mysli nás [to] tlačí; manete làga¼e leñhà| 

 kolik je v mžiku barev, kùaõe barõa kata 

 stovky a stovky krás, råp ÷ata ÷ata 

 záře zastiňující blesk. bijurã jini¼à chañà‖ 

208. Krále slonů předčila gajaràj jini 

 v ladnosti chůze, madhur calani 

 oděv barvy okraje oblaku;211 meghàmbar paridhàn| 

 nad chodidly [měla] maõima¼ nåpur 

 nákotníčky plné klenotů, caraõ upar 

 [co] za chůze hrají melodií. calite bàja¼e tàn‖ 

209. Jednoho z nás madhyer ek jane 

 si vzala a odešla, la‹¼à kaila gamane 

 kvůli tomu smutníme; tàr làgi morà duþkhã| 

 a tak se nás osm tabe morà àñ jane 

 v mysli rozechvělo byàkul ha‹lÒ mane 

 a začali jsme volat silným hlasem Sabu. sabà bali uccaiþsvare óàki‖ 

210. S tebou jsme se uviděli, tomàra saïge ha‹la dekhà 

 náš život byl zachráněn. moder pràõ gela ràkhà 

 Sarbadebovi jsme poslali zprávu; sarbadebe karila gocare| 

 Sarbadeb přišel sem, sarba debà àsi hethà 

 řekl, co měl na srdci, kahilen ye chila kathà 

 ale nemohl si tě odvést. la‹¼à yete nàrila tomàre‖ 

                                                 
211 Tj. tmavý, možná modrý. 
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211. Ale ponechal [si u sebe] tři muže tabe dhare tin jane 

 – velmi starostlivě kari anek yatane 

 s nimi odešel do svého sídla; la¼à gela àpanàr sthàn| 

 nás pět morà pa¤cajane 

 zůstalo u [tvých] nohou. rahila caraõe 

 Nic dalšího nevíme.“ to binu nàhi jàni àn‖ 

212. On objal pět lidí, tabe tÑho p«c jane kari àliïgan| 

 pečlivě je naučil všechny tattvy.212 sarba tattva ÷ikhàila kari¼à yatan‖ 

213. Všechno to, co nastalo potom, pårbàpar yata kichu b	ttànta sakal| 

 postupně vypovím, poslouchej bez přerušení. krame krame kahi tàhà ÷una abikal‖ 

214. Vskutku, kdo dokáže vypovědět kvality té řeky? sei se nadãr guõ kahite ke pàre| 

 Byl zlodějem, usídlil se tam a má božské vědění. cor ha‹¼à tathà thàke dibya j¤àna dhare‖ 

215. [To,] co zakouší pán Gókuly gokuler nàth yàhà kare àsvàdan| 

 – toto vastu zakoušelo pět lidí. sei bastu àsvàdan kare pa¤c jan‖ 

216. O tomto vastu budu psát na konci, sei bastu ÷eùe kariba likhan| 

 teď mluvím o jejich bhávě, poslyšte sádhakové. tàder bhàb kahi ÷una sàdhak jan‖ 

217. Mladou krásku jsem uviděl na ghátu, nabãn ki÷orã pekhalÒ ghàñe| 

 nemohl jsem na ni popatřit, jak byla krásná. dekhite nàrilàm kiråp bañe‖ 

218. Záře její tváře předčila desítky miliónů měsíců, koñi candra jini mukheri chañà| 

 slétla se hejna čukarů.213 cakorgaõer ha¼eche ghañà‖ 

219. Čmeláci ucítili sladkou vůni214 såryer uda¼e bika÷ita padma| 

 lotosu rozkvetlého s východem slunce. bhramarà paãla madhur gandha‖ 

220. Čmeláci přilétli a sedli na lotos, bhramarà padmete uçi¼à basi| 

 v tu chvíli vyšel měsíc. hena‹ sama¼e uda¼ ÷a÷ã‖ 

221. Čmeláci se stali zajatci v lotosu; bhramarà ha‹la padmete bandã| 

 jak potom učiním sladké spojení?215 ki kariba tabe madhur sandi‖ 

222. Záře slunce spaluje såryer chañà làga¼e jvàlà| 

 – jezero vyschlo a lotos zašel. sarobar ÷ukhàila padma se gelà‖ 

223. Čí zásluhou přežili čmeláci? bhramarà b«ca¼e kàhàr guõe| 

 Komu se to stalo, ten to zná. yàhàr ha‹¼àche sei se jàne‖ 

224. Tento pad zpívá [Sabá] přemožen emocemi, ei pad gàn kare bhàbàbe÷ ha‹¼à| 

 užíváním požitek roste, hledá a bloudí. àsvàdite àsvàd bàçe bulen khuji¼à‖ 

225. Hledal ji stále znovu a pak ji spatřil, khujite khÒjite t«r pàila dar÷an| 

 přemožen prémou promluvil sladkým hlasem: premàbe÷e madhur svare kare àlàpan‖ 

226. „[Kráska, která má] barvu bohatství, dagdha kà¤can-jini 

 jež předčí rozžhavené zlato, se dhanãr baraõkhàni 

 vstoupila do řeky nabrat vodu. jal nite nemechila jale| 

 Vodu tmavé barvy, àndhàr baraõ jal 

 blyštící se lastury a lotosy ÷aïkha padma jhalamal 

                                                 
212 Zde zřejmě ve významu „nauka“, „znalost“.  
213 Čakóra v sanskrtu. Pták, o němž se věří, že se živí měsíčními paprsky. 
214 Celá následující pasáž až po strofu 233 je obsahově značně nejasná, i když gramaticky není příliš složitá. Její 
podrobný rozbor viz v kapitole 5.3.6. 
215 Slovo „sandi“ se v žádném z mých slovníků nevyskytuje. Nahrazují proto slovem „sandhi“ tedy „spojení“. 
Potom by se mohlo jednat o soulož, protože „sladké“ („madhur“, tj. doslova „medové“) může značit také 
„milostné“. 
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 jsem spatřil na břehu Jamuny. pekhalu yamunàr kule‖ 

227. Nechala vyjít měsíc, candra kare udita 

 pět lotosů rozkvetlo pa¤ca padma bika÷ita 

 a dva se zavřely. àr dui mudita ha‹la| 

 Tři lotosy rozkvetly, tin padma praphullita ha¼ 

 měsíc odešel do svého příbytku, candra gela nijàla¼ 

 dva lotosy rozkvetly. àr dui padma bika÷ila‖ 

228. To, po čem touží lidské pokolení, ye-bà cà¼ jagajjane 

 se nenachází v mysli; tàhà nàhi làge mane 

 v prvním [lotosu] je jeho útočiště, prathamei tàhàr à÷ra¼| 

 zůstat s ním a opěvovat [jej] tàr saïge rahite 

 bylo přikázáno; àj¤à haila gàite 

 kdo bude zpívat, ten to potká. gàile ye tàhàr mila¼‖ 

229. Bez té substance, která je v prvním [lotosu], prathame ye drabya ha¼ 

 nic není tàhà binu kichu na¼ 

 – jest [pouze] nádhera toho místa. kintu bañe sthàner mahimà| 

 Proč jsou spolu měsíc  candra padma dui jane 

 a dva lotosy nepřátelé? ripu ha¼ ekatre kene 

 Kdo ty dva ohraničí? e dÔhàr ke karibe sãmà‖ 

230. Kdo nechal pohlédnout ei sab uddãpan 

 na světlo toho všeho, ye karàila dar÷an 

 je přítelem mého života; sei ha¼ pràõer mor bandhu| 

 čemu se ve světě říká hořké, jagate yàre tita ka¼ 

 to jest mi sladké sei mor miñha ha¼ 

 – hořkosladký je oceán amrty.“ tita miñha am	ter sindhu‖ 

231. Takto podobně různými způsoby ve vytržení mluví; ei mata nànà bhàbe kare pralàpan| 

 když je venku, je jako promrhané bohatství. bàhya haile ha¼ yena hàràinu dhan‖ 

232. Avšak upevnil se a zeptal se pěti: sthira ha‹¼à tabe tÑho puchila pa¤ca jane| 

 „Povězte, jakou cestou kráčela dívka?“ kaha kon pathe kanyà karila gamane‖ 

233. Nedokázali říct, jakým směrem šla, tàhàrà kahe nà jàni¼e kon dike gela| 

 když přemýšleli o její bhávě, ihned spadlo.216 tàr bhàbe bhàbita ha‹¼à tathài paçila‖ 

234. Různými pocity jsou roztěkaní, chtějí to a ono, nànà bhàbe ca¤cal iti-uti cà¼| 

 jakého druhu jsou pochody bhávy, nelze pochopit. ki jàti bhàber gati bujhane nà yà¼‖ 

235. Kde je ta dívka, to [Sabá] ví, yathà àche sei kanyà tÑho tàhà jàne| 

 ale nemůže tam se [svými] pěti muži jít. yàite nà pàre tathà saïge pa¤ca jane‖ 

236. Pokud se nestanou stálými, nemohou [tam] jít, nirbikàr nà ha‹le yàite nà pàre| 

 pokud [tam] půjdou roztěkaní, okamžitě zemřou. bikàr thàkite gele yàbà màtra mare‖ 

237. On je stálý, roztěkaný není, tÑho han nirbikàr t«ra bikàr nài| 

 s sebou ale má pět mužů, a proto nejde [za dívkou]. p«c jan saïge rahe tei nài yài‖ 

238. Mnoho dní činil pět mužů stejnými, [jako je sám,] pa¤ca jane katak dine karila samàn| 

 pět mužů je jedné řeči a jednoho života. p«c janàr ek bàkya eki paràõ‖ 

239. Vlastní život jako by byl vlastní mysl, àpan jãban yena àpanàr man| 

 šest řečí šesti mužů – všechny jsou stejné. cha¼ janàr cha¼ bàkya ekui sabe han‖ 

240. Těchto šest mužů jsou moji guruové; ei cha¼ janà àmàr guru ha¼| 

                                                 
216 Viz kapitoly 5.3.6 a 5.3.7. 
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 porozumíš v mysli, nemohu to říct. pratãt karibe mane kahibàr na¼‖ 

241. Poslyšte sádhakové, co budu říkat kanyà saïge ye jan karila gaman| 

 o tom muži, který odešel s dívkou. tàhàr ye kathà kahi ÷una sàdhak jan‖ 

242. Úplně vpředu kráčí dívka a za ní ten muž;  àge àge kanyà yà¼ pa÷càte sei jan| 

 ohlédla se směrem zpátky a spatřila, že zemřel.217 pichu pàne càhi dekhi ha‹la maraõ‖ 

243. Dívka přišla blízko [k němu] a velmi se starala, kanyà nikañ àsi bahu yatan karila| 

 vlastními silami ho přivedla k životu. àpanàr ÷akti di¼à t«re b«càila‖ 

244. Vložila ruku na jeho čelo a nazvala ho Bharatou, tàr ÷ire hasta di¼à thuila bharat nàm| 

 potom oba znovu vykročili po cestě. puna sei path dÔhe karila pa¼àn‖ 

245. Přišla do vlastního světa a posadila se, àpan bhuban ye¼e basilà àpane| 

 do ucha Bharaty řekla tři slova. tin kathà kahilen bharater kàõe‖ 

246. On zná slova tamtoho světa, sei loker kathà sei lok jàne| 

 jak [ale] poznáš ta slova v tomto světě? ei loke sei kathà jànibe kemane‖ 

247. Jednoho dne se koupala na břehu řeky, ekdin nadãdhàre kaila nadãsnàn| 

 když se vykoupala, přišla záplava. snàn kari uñhite nadãte àila bàn‖ 

248. Tato dívka se přišla do řeky koupat, sei kanyà nadã snàn àilà karite| 

 opustila ghát a stanula u jedné zdi. ghàñ chàçi di¼à dàõóàilà eka bhite‖ 

249. Sedla si na ghát a třela si údy, ghàñe basi¼à aïga kara¼e màrjan| 

 tím pohledem se rozradostnila Sabova218 mysl. dekhi ànandita haila tà sabàr man‖ 

250. Ukončila koupel a dala se na cestu; snàn samàpta haila karila gaman| 

 barva jejích údů zastiňuje záři blesku. bijurãr chañà jini aïger baraõ‖ 

251. Šest mužů kráčí kousek za ní. cha¼ janà piche piche yàn kichu dåre| 

 Ohlédla se za sebe a uviděla Sabu. pàlñi¼à tÑha càhi¼à dekhilen sabàre‖ 

252. Když ho uviděla, přetáhla si závoj přes hlavu, sabàke dekhi¼à tÑha bastra dilà màthe| 

 sešla z cesty a stanula u zdi. path chàçi di¼à dàõóàilà ek bhite‖ 

253. Oni také zůstali stát na tom místě, tàhàrào dàõóài¼à rahilà sei ñh«i| 

 neměli sílu ji následovat [dál]. tàre pàchu kari¼à yàite ÷akti nài‖ 

254. Žena nekráčívá před mužem; puruùer agrete strãlok nàhi yà¼| 

 pohledem na rúpu se těší oči šesti mužů. cha¼ janàr råp dekhi na¼àn juçà¼‖ 

255. V okamžiku vidí její čtyři barvy,219 kùaõeker madhye tàr càri barõa dekhi| 

 pozorují rúpu okem, jež nemrká. råp nirãkùaõ kare animikha «khi‖ 

256. A když se znovu ta dívka ohlédla, punarbàr sei kanyà phire yadi càn| 

 spatřila šest mužů [ztuhlých] jako závaží. cha¼ janà dekhe yena pàùàõ samàn‖ 

257. Rychle přišla do svého světa, ÷ãghra kari àila tÑha àpan bhuban| 

 zavolala Bharatu a řekla: „Poslyš, bharate óàki¼à bale ÷unaha bacan‖ 

258. na cestě je šest mužů, upadli do bezvědomí, cha¼ janà pathe àche ha¼à acetane| 

 sám pečlivě všechny přiveď.“ yatna kari tà sabàre ànaha àpane‖ 

259. Poslechl ji a vydal se na cestu, ÷uni¼à tàhàra bàkya karilà gamane| 

 šel po křivolaké stezce a spatřil šestici. b«kà pathe yàite dekhila cha¼a jane‖ 

260. Bharat praví: „Proberte se! bharat kahe tomrà sab karaha cetan| 

 Proč jste v tomto stavu? Řekněte mi důvod.“ e da÷à tomàder kene kaha nà kàraõ‖ 

                                                 
217 Basu ale překládá: „Ohlédl se a zemřel“ („An Introduction to the post-Caintaya Sahajiyā Cult“, s. 79). Moje 
pochopení je ale v přímém souladu s tím, co popisují strofy 251–256 a domnívám se, že je lepší . 
218 Zde i na následujících místech není kvůli dvěma významům slova „sab“ jasné, jestli má ARS na mysli 
konkrétně „Sabu“, nebo „všechny“, tj. všech šest mužů. Na významu to ale mnoho nemění.  
219 Nebo „čtyři varny“. Obojí je ale nejasné. 
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261. Mnoha způsoby je přiváděl k vědomí, anek prakàre tÑha karilà cetan| 

 společně se posadili a všichni si povídali. ekatrete basi sabe kahen bacan‖ 

262. Bharat praví: „V jaké zemi sídlíte, bharat kahe tomrà baisaha kon de÷e| 

 jak jste se dostali na toto místo?“ ei sthàne ki kàrye karile prabe÷e‖ 

263. Oni praví: „My obcházíme poutní místa, tàrà kahe morà sabe tãrtha kari buli| 

 navštívíme všechna, která jsou v této zemi.“ ei de÷e yata tãrtha dekhiba sakali‖ 

264. Bharat praví: „V této zemi nejsou žádná poutní místa. bharat kahe ei de÷e kichu tãrtha nài| 

 I kdyby byla, konání pouti není [správné] chování.“ àchuk tãrther kàrya àcaraõ nài‖ 

265. „Nestaráme se, co je správné chování. kàrya nàhi àmàder àcàr bicàre| 

 Přišli jsme se schovat ve strachu před Sarbadebou.“ lukàite àsi¼àchi sarbadebàr óare‖ 

266. Jak to Bharat uslyšel, rychle odešel; ei bàkya ÷uni bharat ÷ãghra cali gela| 

 oni [za ním] volají: „Vrať se! Vrať se! Přišel zachránce.“ tàrà kahe phira phira rakùak àila‖ 

267. Ten, který dostal strach, nemá svázané vlasy. yei bha¼ ha‹la tàr nàhi bànde culi| 

 Bharat v rozrušení utekl. pàlài¼à gela bharat kari¼à bikuli‖ 

268. Překročil tuto zemi a odešel do jiné, sei de÷ pàr ha¼à gela anya de÷e| 

 vstoupil do neprůchodného lesa. durgam baner bhitar karila prabe÷e‖ 

269. Vlastní nauku sám zapsal, àpanàr tattva tÑha lekhen àpane| 

 v mangaláčaranu knihy Ágamsár. àgamsàr granther maïgalàcaraõe‖ 

270. Pokud někdo touží uslyšet jeho nauku, tàr tattva ÷unite yadi kàro man ha¼| 

 najde její popis, když se podívá do Ágamsáry. àgamsàr dekhile pàbe tàhàr nirõa¼‖ 

271. Popisuje [se] ve slovech Šivy a Durgy, ÷ib durgàr bàkya la¼à karyàche barõan| 

 dodnes obyčejní lidé tato slova opakují. adyàbadhi itar lok sei bàkya kan‖ 

272. Když si kráska  bilamba ye jàni 

 uvědomila zpoždění [Bharaty], bhàbi¼à kàminã 

 sama se vydala na cestu; àpane karila gamane| 

 ptala se [jich], když před nimi stanula, kahen sàkùàte 

 proč všichni nepřišli,  pàñhà¼echila nite 

 [když] pro ně poslala: sabe nàhi gela kene‖ 

273. „[Vám, kteří] zde sedíte eikhàne basi 

 a kdo jste cizinci, ye keha bide÷ã 

 přinesu jídlo a pití; àni di¼e anna pàne| 

 vy mánušové tomrà mànuù 

 znáte všechny rasy; jàna sab ras 

 pojďte do paláce. mahale karaha pa¼àõe‖ 

274. Kam odešel ten, laite elo ye 

 kdo [vás] přišel přivést?“ kothà gela se 

 Říkají: „My všechno víme. kahe morà sab jàni| 

 Někdo řekl a přišel, keho bale elo 

 někdo řekl a odešel. keho bale gela 

 Proč [by k nám] přicházel? àsiben kena tini‖ 

275. My jsme nicotné kasty, morà jàti chàr 

 on správného chování tiha sadàcàr 

 – proč by se dával spatřit?“ kene diben dar÷ane| 

 [Dívka říká:]„Ve spodním větru nãcer bàtàse 
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 síla silného zaniká;220 tejãr tej nà÷e 

 chápu, že utekl.“ bujhi kaila palà¼ane	 

276. „Nás šest přišlo,  tu¼à dar÷ane 

 abychom na tebe pohlédli. esechi cha¼ jane 

 Slituj se ve svých ctnostech, k	pà kara nija guõe| 

 prosíme snažně, nibedan kari 

 dnes se vrať zpátky àji yàha phiri 

 a přijď zítra ráno.“ kàli àisa bihàne‖ 

277. Kráska však říká medovým hlasem: tabe ta kàminã kahe madhur bacane| 

 „O jedno prosím, poslyšte, šestice, ei nibedan kari ÷una cha¼ jane‖ 

278. vnitřek domu se nazývá vnějším domem, bàçãr bhitar ha¼ nàm bàhir bàçã| 

 roste na něm mnoho druhů kvetoucích rostlin. nànàjàti phul gàch àche tàte beçi‖ 

279. Venku mimo něj je jedno stavení, tàhàr bàhire àche ghar ekkhàni| 

 tam se dnes usaďte, držte se mých slov.“ àji tathà bàs kara ràkha mor bàõã‖ 

280. Jak rozkázala, všichni se vypravili; ye àj¤e bali¼à sabe karila gaman| 

 v tomto stavení jim dala místo a odešla do [svého] světa. sei ghare bàsà di¼à gelen bhuban‖ 

281. Svolala deset svých vlastních lidí: àpan nijer lok óàki da÷ jane| 

 „Shromážděte všechno k přípravě substance.“221 sakale meli¼à kara drabya à¼ojane‖ 

282. Tisíce jsou plodů, kolik jen [dokáži] vyjmenovat, sahasra jàti phal ha¼ kata niba nàm| 

 tři stovky plodů jsou rovné amrtě. tin ÷ata phal ha¼ am	t samàn‖ 

283. Kolik je stovek substancí vařené potravy! pakkànner drabya sei kata ÷ata ha¼| 

 Jména všech těchto substancí nezná nikdo. sei sab drabyer keho nàm nà jàna¼‖ 

284. Kdo vypočítá substance vaření? randhaner drabya tabe ke kare gaõan| 

 Z jedné substance se stane dvanáct jídel. ek drabye ha¼ tàr dvàda÷ bya¤jan‖ 

285. Všechny substance, kolik jich je ve čtrnácti světech, ye sakal drabya àche caudda bhubane| 

 jsou na tomto místě. sei sab drabya àcha¼e ei sthàne‖ 

286. Není těžké to pochopit, jsou to slova sahadže.222 bujhite biùam nahe sahaj kathà bañe| 

 Kdybych to napsal jasně, potom by přišla vina. spaùña kari likhi yadi tabe doù ghañe‖ 

287. Substance pokrmů z plodů a vařené potravy, phal àhàrer àr randhaner drabya| 

 poslala [odnést] tři, tři ušlechtilé. tin jan pàñhàila tin jan bhabya‖ 

288. Ze všech těch substancí si oni trochu vzali sei sakal drabya tàrà alpa kari nilà| 

 a všechno zbylé poslali zpět. àra bàki drabya sab phire pàñhàilà‖ 

289. Podle svojí vůle trochu pojedli, svecchàråp kichu kichu karilà bhakùaõ| 

 v noci se v tom stavení uložili. ràtrikàle sei ghare karilà ÷a¼an‖ 

290. O třetí hlídce,223 když noc pohasla, t	tã¼a prahar ràtri yakhan nibari¼à gela| 

 šesti dalším, sobě rovným, [dívka] v krátkosti řekla: àpan samàn cha¼ jane saükùepe kahila‖ 

291. „V domě plodů je šest cizinců, phaler bàçãte àche bide÷ã cha¼ jan| 

 rychle mysl šesti chápe.“ ÷ãghra kari bujhe àisa cha¼ janàr man‖ 

292. Najánkámá, Bajánkámá, Šrabanlatiká, na¼ànkàmà ba¼ànkàmà ÷rabaõlatikà| 

                                                 
220 Obrat „spodní vítr“ by mohl označovat některý z dechů, které podle jógického pojetí proudí kanály 
v lidském těle. Možná se zde nějak interpretuje odchod Bharaty, výklad celé této problematické pasáže je ale 
mimo moje možnosti. 
221 Celá následující pasáž až do strofy 289 je výkladově značně nejasná. Pro možnou interpretaci viz kapitolu 
5.3.8. 
222 Tj. zároveň „snadná slova“. 
223 Mezi třetí a šestou ranní. 
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 Gandhakáli, Sparšamáli, Nílčandrarekhá. gandhakàli spar÷amàli nãlcandrarekhà‖ 

293. Nádhera oblaků, megher ghañà 

 záře blesků, bijurã chañà 

 [jejich] rúpa nemá hranic; råper nàhik sãmà| 

 krásky v modrých šatech  taçit jini 

 předčí blesk baraõkhàni 

 [svojí] barvou. nãl basanã¼à ràmà‖ 

294. Sladké chůze,224 madhur calane 

 nakloněné v bocích, màjhàñi hilane 

 co chvíli zívají, ghana ghana tole hài| 

 spínají údy, aïgañi muçe 

 sklánějí se bhàïgñi kare 

 a kráčejí do blízkosti Saby. sabàr nikañe yài‖ 

295. Jako by mnoho měsíců  candra kata mata 

 a stovky sluncí sårya ÷ata ÷ata 

 vyšly [společně];225 dÔhàre beçi¼à tàrà| 

 den a noc dibas rajanã 

 jsou spolu důvěrní ekatre sajanã 

 v té rúpě, [která] naplňuje svět. ye råpe bhuban bhorà‖ 

296. Jemný vánek manda samãraõ 

 co chvíli vane, bahe ghana ghan 

 v něm se čeří oděv; tàhe basan bithàre| 

 proudí sladká vůně praphullita padma 

 rozkvetlého lotosu chuñe madhu gandha 

 a rozvášňuje nos. nàsà màto¼àrà kare‖ 

297. Svoje oči na¼àne na¼àne 

 k ňadrům klopí, càhe kuc pàne 

 co chvíli nasává nos [tu vůni]; ghana ghana ñàne nàsà| 

 ztělesněná rasa, ras mårtimàn 

 prána rasy, raser paràõ 

 rasika po ní touží. 226 rasik kara¼e à÷à‖ 

298. Tato rúpa vstoupila do srdcí šesti mužů, sei råpa cha¼ janàr h	da¼e pa÷ila| 

 Sabův spánek se přetrhl a on se posadil. nidràbhaïga ha‹la sabàr uñhi¼à basila‖ 

299. Najánkámá říká: „Pohlédni na nás, na¼ànkàmà bale ekbàr càha àmàpàne| 

 jsi přeci muž, tak proč skláníš hlavu?“ mànuù ha‹¼à àcha heña muõóe kene‖ 

300. Sabá říká: „Ve spánku nemohu otevřít oči, sabà kahe nidrà¼ «khi melite nà pàri| 

 vrať se k sobě domů, pokorně prosím.“ nijàla¼e gaman kara nibedan kari‖ 

301. Najánkámá říká: „My [přeci] jsme doma, na¼ànkàmà kahe morà nijàla¼e àchi| 

 naším příbytkem jsou příbytky cizích.“ nijer àla¼ baiki parer àla¼ àchi‖ 

302. Sabá říká: „Odejděte ke Kršnovi!“ sabà kahe k	ùõer nikañe karaha gamane| 

 Najánkámá praví: „Kdo zná Kršnu?“ na¼ànkàmà kahe k	ùõere kebà jàne‖ 

303. Sabá říká: „Jděte ke svému pánovi!“ sabà kahe patir pà÷ karaha gamane| 

                                                 
224 V následujících strofách se popisuje rúpa dívek, které přicházejí za muži. Řada pasáží je překladově velmi 
obtížná. 
225 Nebo: „[…] obojí obklopeno hvězdami.“ 
226 Strofy 294 až 297 uvádí jen Basu. 
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 Najánkámá praví: „Kdo je náš pán? na¼ànkàmà kahe àmàder pati kon jane‖ 

304. My jsme paní světa, kdo je našim pánem? àmrà jagater pati àmàder pati kebà àche| 

 [Ten,] kvůli němuž Gólókanátha opustil Gólóku.“ yàr làgi goloknàth golok tejeche‖ 

305. Najánkámá říká: „Povídej, proč jsi zůstal zticha? na¼ànkàmà kahe kaha cup karile kene| 

 Mluvila jsem o sahadže, zármutek odešel z mysli.“ sahaj kathà kahilàm duþkha mànile mane‖ 

306. Sabá říká: „Tato slova jsem nedokázal pochopit.“ sabà kahe ei kathà nàrilàm bujhite| 

 Najánkámá říká: „Pochop to a nahlédni ve vědomí. na¼ànkàmà kahe ihà bujhe dekha cite‖ 

307. Nejdřív [však] pochop a nahlédni svou mysl, prathame bujhi¼à dekha àpanàr man| 

 když pochopíš sebe, pochopíš čtrnáct světů.“ àpanà bujhile bujhi e caudda bhuban‖ 

308. Sabá říká: „Ale my neznáme sebe, sabà kahe àmrà ta nà jàni àpanà| 

 prochodili jsme různé země a zabývali se jen zbytečnostmi.“ nànà de÷ beçài b	thà kari¼à bhàbnà‖ 

309. Najánkámá říká: „Poslyš moji řeč, na¼ànkàmà kahe ÷una àmàr bacan| 

 hovořím o sahadže, poslouchej pozorně.“ sahaj kathà kahi àmi ithe deha man‖ 

310. Guptačandrapur guptacandrapur 

 je velmi daleko, seha anek dår 

 [přesto] blízko čtrnácti světům; caudda bhubaner kàche| 

 není [tam] staroba, nàhik jarà 

 nikdo neumírá. keha nahe marà 

 Jací tam jsou lidé? ki jàti mànuù àche‖ 

311. Jaké tam jsou chrámy, ki jàti mandir 

 to nikdo nechápe. nahe se gocar 

 Jaká je rasa toho [místa]? ras kon ha¼ tàr| 

 Uvnitř něj tàhàr bhitar 

 jinoši a dívky ki÷orã ki÷or 

 – to nechápe nikdo. nà ha¼ gocar kàr‖ 

312. V tomto koutě rasy sei ras koõe 

 sedí rasikové base rasik jane 

 ve vlastním příbytku; àpan àla¼ ha¼| 

 bydlí tam ten, yàhàr guõe 

 jehož ctnostmi àpanà cine 

 poznáš sám sebe. se janà tathài ra¼‖ 

313. V jižní části toho, prak	ti àcàr 

 kdo dokáže poznat puruù bebhàr 

 zvyky prakrti ye janà jànite pàre| 

 a chování puruše, tàr dakùiõ aïge 

 se potěšením rodí ten, utpatti raïge 

 koho nazývám mánušem. mànuù bali ye tàre‖ 

314. Jeho levá strana bàm aïga tàr 

 je projevením dívky, nà¼ikà abatàr 

 oba jsou v rozpuku mládí. kai÷or ba¼as dÔhe| 

 Ani malí, ani velcí, choña baça na¼ 

 zůstávají v rozpuku mládí kai÷orete ra¼ 

 – stále setrvávají v radostech. sadài ànande rahe‖ 

315. Božské je to místo, dibya sei sthal 

 je to kořen samsáry, saüsàrer mål 

 je to místo o třiceti třech kroších; tetri÷ kro÷ ei sthàn| 
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 toto místo je nehynoucí, sei sthàn akùa¼ 

 zůstává po všechny věky, yuge yuge ra¼ 

 nepodléhá zániku na konci věků. prala¼e nàhik yàn‖ 

316. Nepohybuje se tam slunce, sårya nàhi cale 

 ve védách se [o něm] nemluví, bede nàhi bale 

 vítr tam nevane, pabaner nàhi gati| 

 nepohybuje se měsíc, nà cale candra 

 zaniká [tam] zmatení. nà÷a¼e dhanda 

 Jaká je záře toho místa! kibà se sthàner jyoti‖ 

317. Kolik stovek lidí kata ÷ata jan 

 se snažilo, kari¼àche ÷ram 

 ale nikdo [tam] nemůže jít; keha to yàite nàre| 

 Šiva Haladhara227 ÷ib haladhar 

 není v dosahu chápání se nahe gocar 

 – [ten,] o němž přemýšlí Gólókanátha.“ goloknàth bhàbe yàre‖ 

318. Když to uslyšel, uctil Sabá [její] kročeje: etek ÷uni¼à sabà bandila caraõ| 

 „Z tvojí milosti se moje mysl upevnila.“ tomàr prasàde mor sthir ha‹la man‖ 

319. Nastal konec noci, Sabá šel za ostatními, ÷eù ràtri ha‹la sabe karila gamane| 

 přisel na své místo a vypověděl [jim] celou [tu] příhodu. sakal b	ttànta àsi kahila tàr sthàne‖ 

320. Takto se noc stala ránem, ei mata sei ràtri prabhàt ha‹la| 

 měsíc zašel za obzor, všichni se vykoupali. candra asta gela sabe snàn karila‖ 

321. Když na oblohu vyšla doba deseti dand, da÷ daõóa belà yakhan ha‹la gagane| 

 všichni se vydali podívat na palác.228 mahal dekhite sabe karilà pa¼àõe‖ 

322. Když spatřili vnější dveře, poklonili se; bàhir du¼àr dekhi karilà praõàm| 

 toto je příbytek upevněného těla. sthiti deher ha¼ sei nityadhàm‖ 

323. Nastalo jedno laškování, druhé laškování, třetí laškování; ek raïga dui raïga tin raïga uñhe| 

 jest jedno patro, druhé patro, třetí patro. ek talà dui talà tin talà bañe‖ 

324. Kdo by mohl vejít, kdyby neměl znalost o směru? digbidik j¤àn nàhi kebà yàite pàre| 

 Na prvních dveřích je zamčená petlice. tasli kapàñ àche ekñi du¼àre‖ 

325. Troje jsou dveře, z nich jedny otevřené, tin dvàr ha¼ tàr ek dvàr mukta| 

 [druhými] dvěma nekráčí ten, kdo je bhaktou. dui dvàre nàhi yà¼ yei ha¼ bhakta‖ 

326. Prostředními dveřmi všichni prošli; madhya du¼àre sabe karila gamane| 

 šest mužů poznalo své místo a posadilo se. àpan sthàn bujhi basilà cha¼ jane‖ 

327. Sedí229 uvnitř srdce, venku jsou jejich guny,230 hi¼àr bhitare baise bàhye tàr guõ| 

 které vábí [všech] čtrnáct světů. caturda÷ bhuban tàthe kare àkarùaõ‖ 

328. Prostřednictvím těchto gun, z nichž se rodí blaženost mysli, sei guõe maner ye janmà¼ ànanda| 

                                                 
227 „Haladara“, doslova „ten, který drží pluh“, je jiné jméno Balarámy. Slovo šiva bychom tu navíc mohli chápat 
v jeho původním významu „laskavý“. Celý verš tedy můžeme přeložit buď jako „laskavý Balaráma“, nebo 
„Šiva a Balaráma“. Ani jedna z variant ale neposkytuje žádné konkrétní vysvětlení pro jeho/jejich zřetelnou 
identifikaci s mánušem, na nějž „myslí Gólókanátha“. 
228 Epizodu s návštěvou paláce rozebírám v kapitolách 5.1.4 a 5.3.10.  
229 Podle kontextu se zdá, že podmětem je mánuš, může to být ale také Sabá, který už dosáhl „svého místa“ (tj. 
zřejmě své vlastní podstaty – svarúpy) a sám se stal mánušem. 
230 Slovo guna v textu nejčastěji překládám jako „kvalita“ nebo „ctnost“. Zde se ale jedná spíše o technický 
význam, kterým se v sánkhjové kosmologii označují tři základní složky hmotného světa. Gunami se v této 
pasáži míní podle mého názoru právě hmotný svět, který vnímají smysly. 
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 nastala šesti mužům blaženost v blaženosti. sei cha¼ janàr ghañila ànande ànanda‖ 

329. V nich je vskutku „potěšení Nandy“; ihàtei àche sei nander nandan| 

 vskutku guny přitahují mysl světa. sei guõe jagater àkarùa¼e man‖ 

330. Dříve než gunami je přitahována amrtou am	ter guõe àge kare àkarùaõ| 

 – [to] kromě oddaných rasiků231 nikdo neví. rasik bhakat bine nà jàne anya jan‖ 

331. Pochopí hlupák, co učenci nechápou? Asketové nezískají mårkhe bujhibe ki paõóit nàhi bujhe| 

 [to], čím je oddaný rasika pevné mysli prostoupen. bairàgã nà pà¼ ñhor rasik bhakte maje‖ 

332. Je-li ten, kdo toto poslouchá, obyčejný člověk, jãb ha¼à ye ihà kara¼e ÷rabaõ| 

 zrodí se jako červ požírající výkaly. purãùer kãñ ha¼à labha¼e janam‖ 

333. Je-li višnuistou [ten], kdo rozvazuje provaz tohoto, baiùõab ha‹¼à ye ihàr óor khule| 

 jeho bháva bude prázdná, nepotká Kršnu. tàr bhàb ÷ånya ha¼ k	ùõa nàhi mile‖ 

334. Tato kniha Amritarasábalí je velmi hrdinná, am	tarasàbalã, iha grantha mahà÷år| 

 je blízká oddaným rasikům, jiným je daleko. rasik bhakter nikañ ha¼ anyer bahudår‖ 

335. Když spatříš bhaktu, vyjev mu ji, bhakta dekhi¼à ihà kariha prakà÷| 

 pokud ji uvidí ne-bhakta, propadne záhubě. abhakta dekhile tàr habe sarbanà÷‖ 

336. Nekonej činy mysli vně, bàhye nàhi àcariha maner karaõ| 

 ty, kdo znáš činy mysli vznešeného Čaitanji. ÷rãcaitanyer maner karaõ jàne yei jan‖ 

337. Mluv a drž v zubech trávu;232 poslyšte sádhakové, danta t	õ dhari balo ÷una sàdhak jan| 

 tento svazek knihy je pokladem [Čaitanjova] žití. ei prasta grantha ha¼ t«r pràõdhan‖ 

338. Kdo je zkušený, může poznat cestu prakàre jànite pàre anubhab haile| 

 – pro příklad toho pohleď na lotosový květ. ihàr d	ùñànta dekha kamaler phule‖ 

339. Kde je med, [který] pije čmelák? kon khàne madhu thàke bhramar kare pàn| 

 Získá z lotosu med, [i když jej] oči nevidí.233 kamale pàile madhu nà de[khe] na¼àn‖ 

340. Na příkaz vznešeného Mukundy jsem psal, ÷rãmukundadeber àj¤à¼ nilàm234 àmi| 

 po mnoho deních dob si toho považoval. kata bà dibàr belà¼e mànà kailen tini‖ 

341. A tak jsem vložil svůj život do jeho rukou, ataeba pràõ toke kailàm samarpaõe| 

 v blízkosti [svého] života to podrž v tajnosti. pràõ nikañe ihàr ràkhibi gopane‖ 

   

 Toto je celá kniha Amritarasábalí.  iti am	tarasàbalã-grantha sampårõa  

   

   

   

   

 

                                                 
231 V originále bhakta, můžeme tedy překládat také jako rasika a bhakta. 
232 Zřejmě jako znamení nejvyšší pokory. 
233 ARS se zřejmě snaží říct, že přestože ve květu není na první pohled vidět med, čmelák ho z něj dokáže získat, 
stejně jako zkušený rasika získává rasu tam, kde ji ostatní nevidí. 
234 Dàs, Caitanyottar pratham càriñi sahaji¼à pÒthi, s. 212, má „[…] likhilàm […]”, což dává v kontextu daleko lepší 
smysl. Proto se na tomto místě držím jeho verze. 


