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Dotaz: Četl jsem mnoho knih o učení Ramany Mahárišiho. Zkoumáním jsem došel
k závěru, že podle jeho učení existuje řada po sobě jdoucích převtělování pro každou
individuální bytost. Jinými slovy, dokud ego neodpadne, budou existovat nová vtělení. Učení
o převtělování je potvrzeno v textech Ramany Mahárišiho tam, kde je zmiňováno, že někteří
jedinci realizují pravé Já (Self) v krátkém čase, zatímco jiní usilují dlouho, protože, jak
Ramana prohlásil, je to jejich prárabdha (předurčený) karman. Tady mi vzniká zmatek. Když
jsem četl učení advaita védánty jiných učitelů, dozvěděl jsem se, že je jen jediné vědomí
a každý člověk (nazývají ho organismus těla a mysli) je naprogramovaný karmanem, a proto
není žádná svobodná vůle. Proto není žádné znovuzrozování a převtělování. Nečiní mi
problém věřit v jediné vědomí či pravé Já, a že není svobodná vůle. Avšak ono
předprogramování je tou částí, se kterou bojuji. Jak rozumím učení Ramany Mahárišiho,
naprogramování (neboli žádná svobodná vůle) nastává jedině z důvodu prárabdha, tj.
minulého karmanu. Ale podle těchto učitelů není žádné znovuzrození a po smrti není žádný
rozdíl mezi realizovanou bytostí a nerealizovanou. Jedinec se rozpustí ve vědomí, ať realizace
u něho či u ní nastala, či nikoli. Přehlédl jsem něco z učení Ramany Maháršiho co se týče
znovuzrozování? Stojí sádhana (duchovní cesta) za úsilí je-li konečný výsledek stejný? Prosím
pomozte mi.
Stoupenec z Kalifornie
Denis Hartel: Je samozřejmé, že vyjádření učitelů advaity, které jste četl, musí vyvolat
zmatek. Podle učení advaity, které se nazývá adžatavada, neexistuje zrození a smrt,
osvobození a nesvoboda a není ani jedinec. Existuje pouze jediná svrchovaná skutečnost.
Kdo jsou schopni okamžitě pochopit absolutní pravdu těchto prohlášení a realizují ji, nemají
už co dělat s tělem, světem a dvojností. Takoví jsou však výjimečně vzácní. Pro většinu
hledajících je nezbytné soustředěné úsilí. Maháriši o realizaci prohlásil: „Jestliže ji můžeme
dosáhnout a přebývat v ní, pak je vše v pořádku. Ale člověk ji nemůže dosáhnout, aniž by
nevynaložil úsilí, úsilí dobře uvážené meditace. Všechny letité vásany (tužby a obavy)
vynášejí mysl ven a stáčejí ji k vnějším objektům. Je třeba se všech takových myšlenek vzdát
a stočit mysl dovnitř. Pro většinu lidí je takové úsilí zapotřebí.“ Prohlášení takového typu,
jaká jste uvedl, cílí k tomu, abychom se utišili v názoru, že jsme již osvobození. Ale i přes toto
mentální ujištění budou vásany i nadále pokračovat ve výstupu a připoutanost a odpor
budou dále zakrývat naši odpoutanost a rozlišování. Budete muset kontrolovat svou mysl
sebezkoumáním, nebo nějakou jinou metodou, a dovolit ji, aby mohla klesnout do Srdce.

