Průlet nad jógou

ययोग
Jóga je skupinou fyzických, mentálních a duchovních praxí nebo disciplín, které vznikly
ve starověké Indii. V dnešním moderním životě existuje mnoho různých škol Jógy, praktik
a cílů. Jedním z nejznámějších hledisek jógy je dosáhnout dobrého zdraví skrze
praktikování fyzické ho cvičení.
Jóga je životní styl, který vede k pochopení sebe sama skrze praktikování Cintana,
Manana, Svadhdhya, Kriya, Asana, Pránájáma, Áhara, Vihara atd. Původ yógy nebo
takového životního stylu má kořeny ve védské kultuře. Popsat Védy je obtížné a stále
sporné.

Výrazy, kterým je třeba porozumět
předtím než začnete se studiem Jógy
Samskriti
Religion
Džáti
Sampradája
Hinduism,

Písemné texty Véd se objevily v průběhu v průběhu 10.5. století před naším letopočtem v
rámci systematických studíí na Nálada a Taxila univerzitách. Do té doby znalost Véd byla
přenášena ústně. V době před Kristem na univerzitách dominoval Budhismus a literatura
byla psána v Pāli skriptu. Student, který zabýval studiem Véd byl považován za jogína. V
pozdější době se Jóga Sutras Patanjali, Gheranda samhita staly jedinečnými učebnicemi
pro jogínský životní styl. Ve středověku Hathajóga pradipika se stala souhrnnou osnovou
jógy, která zahrnovala jak Gheranda tak Patanjali jóga sútry.

Buddhism,

Na konci 19. a počátku 20. století, v návaznosti na úspěch Swami Vivekananda, představili
Jógu západním zemím indičtí učitelé jógy. Následně Swami Shivanada přiblížil Jógu
celému světu. V roce 1980 se jóga – jako systém fyzického cvičení  stala populární po
celém západním světě. V moderní době Jóga představuje fyzické cvičení pro pružnost
těla, duševní klid a sexuální potěšení (tzv. Tantra).

Samhita

V indických tradicích je však Jóga více než fyzické cvičení; má své meditativní a duchovní
jádro. Samkhya Darshan je starověká indická filozofie, která je kořenem pro jak Jógu, tak
i Ajurvédu. Zakladatelé Jógy a Ajurvédy jsou stejní, používá se stejná terminologie, jedná
se o stejnou filozofii a cíl je rovněž stejný, a to udržet si zdravé tělo i mysl. Jóga je určena
pro vlastní vývoj, zatímco Ájurvéda je určena pro pomoc druhým.

Anga

Praktikováním jógy se udržuje dobrý zdravotní strav, eliminují se závažná onemocnění
jako je rakovina, schizofrenie, astma, srdeční choroby apod. Dnešní výzkumné studie
týkající se jógy jsou smíšené a neprůkazné, existují výzkumy týkající se rakoviny
naznačující žádnou či nejasnou účinnost a existují výzkumy naznačující, že jóga snižuje
rizikové faktory a pomáhá pacientovi v uzdravování po psychické stránce. 1. prosince
2016 byla Jóga zaregistrována jako nemateriální kulturní dědictví UNESCO.

Ásana

Džainism.
Véda
Daršan

Sútra
Šloka

Karma
Prána

Čitta

SECRETS OF HUMAN LIFE IN VEDIC CULTURE
Vedas
Rigveda
Yajurveda
Samaveda
Atharvaveda
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YOGA
is a Vedic culture.
Yoga vashishtha
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Gheranda Samhita
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The western classification of
the Vedic philosophy during British colonial era.
Vedic philosophy refers to a group of darśanas (=philosophies?) that emerged in
ancient India. The mainstream Vedic philosophy includes six systems
(ṣaḍdarśana) – Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa and Vedanta.
These are classidied by modern schools as Astika (orthodox) philosophical
traditions and are those that accept the Vedas as authoritative, important source
of knowledge. The others they call as nāstika (heterodox or non-orthodox) Indian
philosophies. Nāstika Indian philosophies include Buddhism, Jainism, Cārvāka
and Ājīvika. „

Western classification of Indian philosophy in the Middle Ages

ऋग्ववेद
Rigveda (sanskrt: ṛgveda, odvozeno od rc "chvála, lesku" a veda "poznání") je
prastará indická sbírka védských sanskrtských písní.
Rig-Veda, obsahuje 1,017 písní, nebo 10,522 veršů, uspořádaných do
deseti knih nebo mandal. První osm většinou obsahuje oslavné písně
různých polobohů, jako je Indra a Agni. Devátá kniha pojednává zejména o
„soma“ rituálech, jenž se týkaly získání a čištění šťávy ze „soma“ byliny.
Desátá kniha obsahuje suktas nebo verše moudrosti a mantry, které mohou
způsobit jisté magické účinky. Rig-Veda písně obsahovaly zejména chválu
bohům, kteří byli přivolávány během védských rituálů za účelem zajištění
okamžitých materiálních potřeb. Tyto písně byly hlásány čtyřmi kněžími, kteří
prováděli védské rituály, a to Hota – ten, který volá bohy mantrami z RigVédy; Adhvaryu – ten, který plní všechny rituály při obřadu podle Yajur-Védy;
Udgata – ten, který odříkává mantry ze Sama-Védy; a Brahmana – ten, který řídí celý
obřad. Nicméně většinou to byl pouze Brahmana, kdo si mohl být jistý, že přednáší
mantry přesně k dosažení požadovaného výsledku. Pokud byla mantra, někým kdo
nebyl povolán, požadovaný výsledek se nedostavil a často se namísto očekávaného
výsledku stalo něco nežádoucího nebo hrozného.
Hlavními bohy v Rig-Védě jsou Indra (bůh nebe a deště), Agni (bůh ohně) a
Surya (bůh slunce). Surya je vyvoláván v posvátné Gavatri mantře. Nicméně Surya je
také v Rig-Védě nazýván jako Srurya-Narayana. Proto písně věnované bohu Surya a
jeho různým formám, mohou rovněž souviset s bohy Naravana nebo Vishnu, zejména
ty, které obsahují Savitur. Vishnu je také znám jako Pevader, což znamená, že v něm
jsou obsaženi všichni védští bohové a tudíž musí i z něho pocházet. Byli by v něm
obsaženi v okamžiku zničení vesmíru a znovu by z něm vzešli v okamžiku stvoření.
Jsou tam rovněž verše věnované třem dalším jménům a formám boha slunce, a to
Savitri, Mitra a Pooshan. Ostatní bohové jsou Dyos (nebeský bůh), Varuna (bůh
moře), Soma, Marut bůh vzduchu nebo větru nazývaného Vayu na jiných místech),
Rudra (forma Šivy) and Višnu. Všichni tito bohově jsou nebeští bohové nebo
polobohové, s výjimkou Rudra a Višnu. V desáté mandale Rig-Védy, v 90. kapitole je
zde rovněž důležitá píseň Purusha Sukta.

Rig-Véda je rovněž mystický text, který obsahuje v abstraktních
metaforách poznání toho co si věštci uvědomili. Obsahuje
informace o józe, spinálním proudu a čakrách, stejně jako o
planetách a jejich oběžných drahách. Mnoho aspektů tohoto
mystického poznání je obsaženo také v jiných Védách. RigVéda má 21 podoblastí, z nichž pouze dvě jsou stále dostupné.
Mnoho z Shakal podoblasti je stále dostupné, stejně tak jako
Brahmana a Aranyaka z Shankhavan podoblasti. Ačkoliv v
Rig-Védě jsou obsaženy některé příběhy, nalezneme zde jen
pár historických záznamů o raných védských králích. Toto bylo
způsobilo nedorozumění mezi různými lingvisty a badateli, kteří
studovali Rig-Védu, jelikož ti se pokusili z uvedeného získat
historické porozumění ranému védstkému království.

ससामववेद
Samaveda, od Saman "píseň" a veda "poznání", je Véda
melodií a popěvků. Je to text psaný starobylým védským
sanstkritem, jeden ze čtyř Véd, je to liturgický text, jehož 1875
veršů je primárně odvozeno z Rig-Védy. Tři přepracování
Samavedy přežila a varianta rukopisu Véd byla nalezena v
různých částech Indie.
Uvnitř Samavédy jsou vloženy široce studované Chandogya
Upanishad and Kena Upanishad, považované za základní
Upahishady a mající vliv na šest škol védské filozofie, zejména
školu Védanta. Klasické tradice indické hudby a tance považují
zpěvy a melodie obsažené v Samavédě za jeden ze svých
kořenů.
Samaveda je Véda popěvků, nebo "zásobárna znalostí
popěvků". Podle Frits Staala, je to „zhudebněná Rig-Véda“ Je
to roztavení starších melodií (Šaman) a Rig veršů.
Samaveda text obsahuje notované melodie a tyto jsou
pravděpodobně světově nejstarší z těch, které přežily. Hudební
notace je obvykle psána bezprostředně nad, někdy uvnitř
řádek textu Samavédy, a to buď ve slabičné nebo číselné
podobě podle Samavédic Sakha (školy).

अथवर ववेद

यजजवरद

The Atharva-veda is the “Veda of Chants” and once had 50 branches of
which we have only the Paippalāda and the Shaunak branch today. It is a
book of 730 hymns, 5977 verses in 20 chapters containing prayers, spells,
and incantations which in some respects resemble magical instructions
found in the Tantras. The Atharva-veda contains a small section of verses of
instruction, wisdom, descriptions of the soul and God, but the majority of it
consists of rules for worshiping the planets, rules for oblations and
sacrifices, prayers for averting evil and disease, incantations for the
destruction of foes, for fulfilling personal desires, etc., mostly for the
material needs of people.

The Yajur-veda is the “Veda of Rituals” and contains 1975 versemantras in 40 chapters, many of which are similar to those in the
Rig-veda and used in rituals, usually by the adhvaryu priest. These
contain different levels of knowledge and wisdom. The Yajur-veda
once had 109 branches of knowledge, but now only parts of seven
branches are found, of which the Vajasaneyi is prominent. The
Yajur-veda, however, has two samhitas, or collections of verses,
known as the White Yajur-veda (or Vajasaneyi-samhita) with the
hymns and rituals, and the Black Yajur-veda (or Taittiriya-samhita)
with their interpretations. These were primarily for the priests to use
as a guide in performing sacred rituals, such as the ashvamedha or
rajasuya, since they also contain directions or formulas that the
priests use along with the verses that are sung during the
ceremony.

Reliable manuscripts of the Paippalada edition were believed to have been
lost, but a well-preserved version was discovered among a collection of
palm leaf manuscripts in Odisha in 1957.
Along with the Samhita layer of text, the Atharvaveda includes a Brahmana
text, and a final layer of the text that covers philosophical speculations. The
latter layer of Atharvaveda text includes three primary Upanishads
( Mundaka Upanishad, the Mandukya Upanishad and the Prashna
Upanishad).

Rigveda 3.62.10
ॐ भ:भ भवभ व सवव ।
ततससवववतवभ र रवेणययव
भरररस दवेववसयस धधमवह ।
वधयरव यर नवस परप चरवदययस त प ॥
om bhūr bhuvaḥ svaḥ
tát savitúr váreṇ(i)yaṃ
bhárgo devásya dhīmahi
dhíyo yó naḥ prachodayāt

THIRTY-THREE MILLION
GODS?
In some places in the Vedic
literature it is explained that
there are 33 Vedic gods, or even
as many as thirty-three million.
The 33 gods are calculated as
being eight Vasus, eleven
Rudras (forms of Shiva), twelve
Adityas, along with Indra and
Prajapati (Brahma). Then there
are also other positions that are
considered major or minor
devas. According to the Vedas,
the devas are not imaginary or
mythological beings, but are
agents of the Supreme Will to
administer different aspects of
the universal affairs. They also
represent and control various
powers of nature. Thus, they
manifest in the physical, subtle
or psychic levels of our
existence both from within and
without. In this way, a
transcendentalist sees that
behind every aspect of nature is
a personality.

ववेदयङ्र
The Vedanga (Sanskrit: vedāṅga, "limbs of the Veda") are six auxiliary disciplines in Vedas that developed in
ancient times, and has been connected with the study of the Vedas. These are
Vyakarana is the science of Sanskrit grammar. This is presently based on the Panini grammar, since the other
ancient forms or books are extinct. The Panini system, which has some 4000 sutras, is said to have been inspired by
Lord Shiva when he once played on his small damru drum from which came 14 separate sounds. Those vibrations
inspired Panini, who then explained the science of Sanskrit grammar. These vibrations were said to be originally in
the mysterious formula of the Maheshvara Sutra. This Sutra is said to contain all sounds arranged in an order that
holds the key to all structure of language.
Panini also provided the dhatu path, which is a dictionary of the root Sanskrit words. Then he gave the unadi sutras
to describe how the words in the original Vedic samhitas (the four Vedas) were formed, which can provide the means
of understanding the real definition of the words in the samhita mantras. Without this, it is easy for a person to
mistranslate the real meaning or purpose of the Vedic mantras.
Nirukta provides the explanations of the Vedic words. It is used along with the Nighantu, which is a collection of
Vedic words with their basic explanations. These are used with the Vyakarana to understand the exact meaning of
Sanskrit words to make sure the Vedic samhita mantras are not misunderstood.
Siksha is the science of correct pronunciation of Vedic mantras, such as intonation, duration, and the accent on a
word or syllable. This will determine how one “sings” each mantra. Differences in the pronunciation of a mantra can
also change its meaning, and the outcome of the ritual. That is one of the reasons why the old Vedic rituals are no
longer recommended for this day and age. The problem is that this is difficult to learn and almost all books on the
topic have become lost.
Chandas is the science of correctly emphasizing the meter of the Vedic verses according to the division or parts and
letters, and the correct pronunciation of the words. The Vedic mantras are also named according to its parts. For
example, the anushtup chand is a mantra of four parts in one stanza, and with 32 letters. Yet if it has 31 letters in four
parts, it is called brihati chand, and so on.
Jyotish is the science of Vedic astrology. This was used for a couple of reasons. Primarily it was for establishing the
correct position of the stars and planets at certain times, such as one’s birth, and their effects for predicting one’s
future life. It was also for calculating the best times to begin special activities, such as Vedic rituals. There were
many books on jyotish, but most have now become lost, leaving but several left to study.
The Artha-sastram is said to have been established first by Brihaspati, but was written most recently by Kautilya
in the fourth century BC for the king, Chandragupta Maurya. It is the science of government and economics that
takes credit for some of the principles of corporate management that have gained popularity today, such as using
prabhu shakti (vision), mantra shakti (mission), and utsah shakti (motivation).

Upa-vedas.
Aside from the Upanishads, there are also the Upa-vedas.
The Artha-veda (science of economics and sociology),
The Dhanur-veda (the science of defense, war, and politics),
The Gandharva-veda (art of music, dancing, and singing),
The Ayurveda (the holistic medical science).
These are smaller compositions, each are attached to one of the four main
samhitas (namely the Rig, Yajur, Sama, and Atharva respectively).
Unfortunately, most of these compositions are difficult to find, except for
the Ayurveda, the majority of which is still available but not all of its
original text.

Namámi dhanvantrimádidévam
Surasairvandita pádpadhvam
Lóké džarárugbhja-mritjunášam
Dátáramíša vividhoušdhínám

THE SMRITIS
The Smritis were additional books that included those of many
ancient authors, such as the Manu-samhita, the famous Vedic law book,
and Yagyavalkya Smriti, Parashar Smriti, and those of Brihaspati,
Daksha, Gautama, Yama, Angira, Pracheta, Yogeshwara, Atri, Vishnu,
and several others. There were also the Upa-Smritis (smaller books) of
Narada, Pulaha, Garga, Pulastya, Shaunaka, Kratu, Baudhayana,
Jatukarna, Vishvamitra, Pitamaha, Jabali, Skanda, Kashyapa, Vyasa,
Sanatkumara, Janaka, Vashishta, Bharadwaj and others. Most anyone
who has done a fair amount of Vedic study will recognize these names,
but most of these books are now unavailable.
These Smritis, especially like the Manu-samhita, explained the
codes and laws or disciplines of proper conduct, and the consequences
or recommended penances for bad or evil behavior. They prescribe the
kind of fasting or charity or austerity one should perform for curing
oneself of various sins, and what a person could expect if he was not
relieved of such karmic reactions. However, some of the rules and laws it
presents were meant for a much more conservative and stricter day and
age. Thus, they are not as applicable in these modern times.
The first three Smritis mentioned above are the most important.
However, their content is mostly for attaining good results in the next life
or for attaining heaven or celestial opulence and avoiding hell. These
generally do not provide the means for attaining complete liberation or
God-realization, although the Manu-samhita does include such things as
a description of proper behavior between guru and disciple.

THE UPANISHADS

BRAHMANAS AND ARANYAKAS

The Upanishads are essentially presented for the continued spiritual
progress of the individual. If the Vedas emphasize and primarily consist of
worship to the demigods for material needs and only hint at the prospect of
spiritual liberation, then the Upanishads start to explain how worldly
attachments need to be renounced so we can surrender to God. The word
upanishad literally means to sit down (shad) near (upa) and below or at the
feet with determination (ni). So it indicates that the student should sit near
the feet of one’s spiritual teacher and listen with determination to the
teachings. Only through such absorption can one learn how to apply the
teachings in practice. Sitting at the feet of the teacher is both a sign of
respect and humility, but also exhibits a natural flow, like water, from
something high to that which is lower. Thus the student becomes a natural
receptacle for such knowledge.

Although the four principle Vedas include the concept of spiritual perfection
or liberation, it is not so thoroughly developed or presented. Therefore, to
help one understand what the goal of Vedic philosophy is, there are also
other compositions along with the four Vedas, namely the Brahmanas,
Aranyakas, and the Upanishads. Originally, the Brahmanas consisted of
1180 branches, with the same number of Aranyakas. Unfortunately, only a
few of these branches remain today. The Upanishads also had 1180 branches
to continue the explanation of these Vedic divisions of knowledge and
practice. However, only about 200 are still available.

The Upanishads are a collection of 108 philosophical dissertations. The
Muktikopanishad (verses 30-39) lists all 108. (See Appendix One) However,
there are over 100 additional compilations if you also count the lesser
Upanishads that are not actually part of the primary group, making a total of
well over 200. Out of all the Upanishads, the following eleven are
considered to be the topmost: Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka,
Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya, Brihadaranyaka, and
Svetasvatara.
The comparisons used in the Upanishads can be somewhat confusing to
the beginner of Vedic study, but they are easy to understand for one who has
some understanding in this matter or who is self-realized. For example,
when the Upanishads describe the Absolute as being unembodied, without
veins, yet runs swifter than the mind, or as being able to walk yet does not
walk, or as being within everything and yet outside of everything, how can
we know what to think? Does the Absolute have any qualities that we can
comprehend?
__________________________
1. Bṛhadāraṇyaka , 2. Chāndogya, 3. Aitareya, 4. Taittirīya, 5. Īṣa, 6.
Kena, 7. Kaṭha, 8. Praśna, 9. Muṇḍaka, 10. Māṇḍūkya, 11. Śvetāśvatara,
12. Kauśītāki, 13. Maitrāyaṇi, 14. Subāla, 15. Jābāla, 16. Paiṅgala, 17.
Kaivalya, 18. Vajrasūcikā

Contents of the Brahmanas
Apastamba defines Brahmanas as 'Karmacodana Brahmanani' meaning
Brahmanas are injunctions for the performance of sacrificial rites. According
to him, these texts deal with the following six topics:
Vidhi Arthavada , Ninda, Prashansha , Purakalpa and Parakriti.
Vidhi means injunctions for the performance of particular rites.
Arthavada comprises the numerous explanatory remarks on the meaning
of Mantras and particular rites.
Ninda or censure consists in criticism and, refutation of the opponents'
views.
Prashansha means eulogy, recommendation.
Purakalpa refers to the performance of sacrificial rites in former times.
Parakriti means the achievements of others.
The main subject of the Brahmanas is injunction (Vidhi), all other topics
being subservient to it. They may be classified differently. Shabara, in his
commentary, has summed up their subjects into ten following heads:
Hetu – reasons, Nirvacana – etymology, Ninda - censure ,condemn,;
Prashansha - eulogy, praise; Sanshaya – doubt,uncertainty; Vidhi –
injunction,sanction; Parakriya - feats/deeds of others; Purakalpa - legendary
background; Vyavadharana- Kalpana - managerial application; Upamana –
illustration.
Yajna is not only sacrifice. In Brahmanas we find it as symbolic also. Here it
often represents the knowledge of creation and thus describes the secrets of
creation.

Classification of the Brahmanas
Originally, there were numerous Brahmanas, of which only a few have survived to
us. There are a number of lost Brahmanas which are quoted in the available Sanskrit
Literature.
For each Samhita, there are corresponding Brahmanas. Names of the principal
Brahmanas of all the Vedas are listed here:
(A) Rigveda :
(1 ) Aitareya Brahmana,
(2) Kaushitaki / Sankhayana Brahmana
(B) Shukla-yajurveda :
(3) Shatapatha Brahmana
(C) Krishna-Yajurveda :
(4) Taittiriya Brahmana
(D) Samaveda:
(5) Tandya Brahmana,
(6) Shadvinsha Brahmana,
(7) Samavidhana Brahmana,
(8) Arsheya Brahmana,
(9) Daivata/ Devatadhyaya Brahmana,
(10) Upanishad Brahmana,
(11) Samhitopanishad Brahmana,
(12) Vamsha Brahmana,
(13) Jaiminiya Brahmana,
(14) JaiminiyaAsheyaBrahmana,
15) Jaiminiyopanishad Brahmana
(E) Atharvaveda :
(16) Gopatha Bramana

Contents of the Aranyakas
The major contents of the Aranyakas are theosophy (Brahmavidya),
meditation (Upasana) and knowledge of breath (Pranavidya). They
describe the secret meaning of the sacrifice and the concept of Brahma as
well. The creation of the universe, the power of the Almighty, Om, the
soul and the cycle of birth and death are explained in Brihadaranyaka in a
simple manner. No nation, no country, no culture in this age of science
has been able to produce such great truths related to the knowledge of the
Self and the Almighty as are mentioned in this Aranyaka. In this
reference dialogue between Maitreyi and Yajnavalkya is often quoted.
Aranyakas are generally regarded as a link between the Brahmanas and
the Upanishads. The oldest Upanishads are in part included in these texts
Taittiriya Aranyaka is only a continuation of the Taittiriya Brahmana.
Brihadaranyaka found in the Shatapatha Brahmana, is the greatest of all
Upanishads; it is regarded the Brihadaranyaka-Upanishad also.
Aranyakas play the role of the middle path and help to bridge the gulf
between the Karma- kanda and Jnana-kanda. In the Aranyakas we find
certain important geographical, historical, social and cultural points also.
All this makes their study more significant.
Classification of the Aranyakas
Today only seven Aranyakas are available. There is no Aranyaka which
belongs to the Atharvaveda.
(A) Aranyakas of the Rigveda: (1) Aitareya Aranyaka, (2) Kaushitaki/
Shankhayana Aranyaka
(B) Aranyakas of the Samaveda: (3) Talavakara or Jaiminiya-Upanshad
Aranyaka, (4) Chandogya- Aranyaka
(C) Aranyaka of Shukla Yajurveda: (5) Brihadaranyaka
D) Aranyakas of Krishna Yajurveda: (6) Taittiriya Aranyaka, (7)
Maitrayaniya Aranyaka
Among them Aitareya Aranyaka, Shatapatha Aranyaka and Taittiriya
Aranyaka are most important for study.

ससस खय Samkhja
-

Samkhja nebo Sankhja nebo sāṃkhja je jedna z šesti védských filosofií.
Nejvíce je propojena s Jógou. Sāmkhya je počítatelná filosofie akceptující
tři z šesti pramanas (důkazů) jako jediné spolehlivé prostředky k dosažení
poznání. Patří mezi ně pratyakṣa (vnímání), anumāṇa (odvození) a śabda
(āptavacana, slovo/ svědectví spolehlivých zdrojů).
Sāmkhya filosofie nahlíží na vesmír-svět jako tvořený dvěma realitami;
puruṣa (vědomí) a prakṛti (hmota). Dživa (živoucí bytost) je stav, kdy
puruṣa je vázán do prakṛti (stav fúze). Vesmír je touto školou popisován
jako jeden tvořený entitami purusa-prakṛti spojen různými permutacemi a
kombinacemi různých prvků, smysly, city, aktivitami a myslí. Během stavu
nerovnováhy, jedna nebo více složek převáží ostatní, vytvořením formy
pouta-spojení, především mysli. Konec této nerovnováhy, tohoto pouta se
nazývá osvobození nebo-li kaivalya.
Samkhya je známá svou teorií guṇ (vlastnotí, přirozených tendencí). Uvádí
se, že jsou tři druhy Guṇa: Sattva; Radžas; a Tamas. Vše, všechny formy
života a lidské bytosti mají tři guṇy, ale v různých proporcích. Souhra těchto
gun určuje něčí nebo něčeho charkteristiku, přírody a určuje průběh života.
Samkhya považuje Pratjakṣa nebo Dṛṣṭam (přímé smyslové vnímání),
Anumāna (odvození), a Śabda nebo Āptavacana (ústní svědectví mudrců a
šāster) jako jediné platné prostředky k dosažení poznání neboli Pramana.

पपरतयकसय - Pratyakṣa znamená vnímání. Vnímaní je vnější a vnitřní.

Vnější vnímání je popsáno jako interakce pěti smyslů s objekty světa ,
zatímco vnitřní vnímání je popsáno touto školou jako vnitřním smyslem,
myslí. Koncept vnitřního vnímání zahrnuje pratibha (intuici), samanyalaksana-pratyaksa (froma odvození od vnímaných specifik-detailů až k
obecnému, z detailů lze odvodit obecné, celek), a Gyana-laksana-pratyaksa
(pozorováním současného stavu, lze odvodit předešlé procesy a stavy ).

अनन मसन - Anumāṇa

znamená odvození (analogie). Je popsána jako
dosažení nových závěrů a pravd z jednoho nebo více pozorování a
předešlých skutečností použitím rozumu. Pozorováním kouře lze usoudit na
oheň, což je příkladem Anumana a to je platný a užitečný prostředek k
dosažení poznání. Metoda odvození je vysvětlena jako skládající se ze tří
části: pratigya (hypotéze), hetu (příčiny) a drshtanta (příkladu). Hypotéza se
dále dělí na dvě části: sadhya (myšlenka, která má být potvrzena nebo
vyvrácena) a paksha (objekt na kterém je sadhya založena). Odvození je
podmíněně platné, pokud jsou přítomny sapaksha (pozitivní příklady jako
důkaz) a pokud se nevyskytují vipaksha (negativní příklady jako opačný
důkaz). Podmínečně prokázaná hypotéza se nazývá nigamana (závěr).

शबद - Śabda znamená spoléhat na slova, svědectví minulých a současných

důvěryhodných odborníků. Samkhyas říká, že člověk potřebuje znát četná
fakta a vzhledem k omezenému času a energii které jsou k dispozici, může
poznat pouze zlomek těchto faktů a pravd přímo. Musí spoléhat na ostatní,
své rodiče, rodinu, přátelé, učitele, předky a příbuzné ve společnosti, aby
rychle získal a dělil se poznání a tím se navzájem obohacoval. To znamená
získávání správného poznání může být psané nebo řečené, ale skrze Šabda =
slova.. Důvěryhodnost zdroje je důležitá a legitimní znalosti mohou
pocházet pouze z Šabda spolehlivých zdrojů.

Systém Samkhya bere dualismus mezi vědomím a hmotou předpokládajíc
dvě neredukovatelné, vrozené a nezávislé skutečnosti: puruṣa a prakṛti.
Zatímco prakṛti je samostatná entita, Samkhya připouští mnohost puruša v
tomto světě. Neinteligentní, neprojevené, bez příčiny, stále aktivní,
neznatelné a věčné prakṛti je samo konečným zdrojem objektů tohoto světa,
které jsou implicitně a potencionálně obsažené v jejím lůně. Puruṣa je
považován za vědomý princip, pasivního uživatele (bhokta) a prakṛti
užívané (bhogya).

Evoluce - myšlenka evoluce v Samkhja se točí kolem interakce prakrti a puruša. Prakṛti
zůstává neprojevené tak dlouho dokud triguna jsou v rovnováze. Tato rovnováha gun je
narušena, když prakṛti se přiblíží k vědomí neboli Puruša. Nerovnováha gun spustí
evoluci, která vede k projevení světa z neprojevené prakrti. Jako metafora tohoto
procesu je používaný příklad přiblížení železa k magnetu.

Některé evoluce prakṛti mohou způsobovat další evoluci a jsou označovány jako
evolventy-rozviječe. Například, intelekt i když je sám tvořen prakrti je příčinou evoluce
ego-smysly neboli ahamkar a je proto evolvent-rozvíječ. Zatímco se rozvíjí jako pět
prvků a nepůsobí další evoluci. Je důležité poznamenat, že evolvent-rozvíječ je
Puruṣa - je transcendentální já nebo čisté vědomí. Je absolutní, nezávislé,
definován jako princip, který se chová jako příčinný materiál pro evoluci dalšího
svobodné, nevnímatelné, nepoznatelné skrze jiné objekty, nad jakoukoliv
principu. Takže definováno, i když pět prvků je příčinný materiál všech živých bytostí,
zkušenost mysli či smyslů a nade vší slova a vysvětlení. Zůstává čisté “
vědomí bez vlastností". Puruṣa není ani tvořeno a ani nevytváří. Má se za to, nemůžou být nazývány evolventy , protože v podstatě živé bytosti jsou neoddělitelné od
pěti prvků.
že na rozdíl od Advaita Vedanta a jako Purva-Mīmāṃsā, Samkhya věří v
mnohost puruša.
Intelekt je první výsledek evoluce prakrti a je nazýván mahat neboli veliký. Je příčinou
evoluce já-smyslů neboli “vědomí já”. Evoluce z vědomí já je ovlivněna dominancí gun.
Prakṛti - je prvotní příčinou projeveného hmotného světa - všeho kromě
Takže dominance sattva je příčinou evoluce pěti smyslů (gjanendrija) vnímání, pěti
puruṣa. Prakṛti se pouvažuje za cokoliv co je fyzické, obojí mysl a hmotačinných orgánů (karmandrija) a mysli (manas). Dominance tamas spouští evoluci pěti
cum-energie nebo síly. Protože je to prvotní princip (tattva) vesmíru, je
nazýváno pradhāna, ale protože je nevědomé a neinteligentní princip, je také subtílních elementů– zvuku, dotyku, světla, chuti, zápachů z vědomí sebe sama ahamkar. Těchto pět jemných elemtů jsou samy o sobě evolventy a způsobují tvorbu
nazýváno DžDa.
pěti hrubých prvků akaš, vaju, tedžas, ap, prthvi. Radžas je příčinou aktivity v
Všechny materiální skutečnosti jsou považovány za projev evoluce prakṛti, evolutech. Puruša je čisté vědomí, absolutní, věčné, nepodléhající změnám. Není
neboli prvotního přirozenosti (ze kterého všechny fyzické těla vycházejí).
produktem evoluce a ani příčinou žádné evoluce.
Každá bytost neboli Džíva je fúzi puruṣa a prakṛti, kdy duše/puruṣa je
Samkhja považuje evoluci za záměrnou. Dva základní důvody evoluce prakrti je požitek
neomezená jeho fyzickým tělem.
a osvobození puruša. 23 evolutů prakṛti jsou rozděleny následovně:
Duch je osvobozen, když je realizováno diskriminační poznání o rozdílnosti
Prvotní hmota - vnitřní nástroje, prakṛti - rozum, intelekt (Buddhi nebo Mahat), Egomezi vědomým puruṣa a nevědomým prakṛti.
smysly (Ahamkāra), Mysl (Manas) , kořenový evolvent - kdo vyvíjí (z evolucí)
Ahamkara, ego nebo fenomén já, si přivlastňuje všechny mentální zážitky
Prvotní hmota - vnějši nástroje, prakṛti - pět smyslových orgánů (Jnānendriyas), pět
sobě a tak si zosobňuje objektivní aktivity mysli a rozumu jejich
činných orgánů (Karmendriyas) , kořenový evolvent - kdo se vyvíjí
přivlastněním.
Sattva –;
Rajas –;
Tamas –.

Prvotní hmota - jemné elementy, prakṛti - zvuk (Shabda), vjem dotyku (Sparsha), tvar
(Rupa), chuť (Rasa), pach (Gandha) , kořenový evolvent - kdo vyvíjí
Prvotní hmota - hrubé prvky, prakṛti - Ether (Ākāsh), Vzuch (Vāyu), oheň (Agni), Voda
(Jala), Zem (Prithvi) , kořenový evolvent - kdo se vyvíjí

Vysvobození neboli mokṣa
Škola Samkji se domnívá, že mokša je přirozenou snahou každé duše.
Samkhyakarika uvádí,
Tak jako nevědomé mléko slouží k výživě telete,
tak Prakriti slouží k mokši-osvobození ducha.
— Samkhya karika, Verse 57
Samkhya považuje nevědomost (avidyā) jako základní příčinu utrpení
a otroctví (Samsara). Samkhya uvdí, že způsob jak z tohoto utrpení je
skrze poznání (viveka). Podle školy Samkja ,je Mokṣa (osvobození),
výsledkem poznání rozdílu mezi prakṛti (avyakta-vyakta) a puruṣa
(jña).
Puruṣa, věčné čisté vědomí, díky nevědomosti se identifikuje s
produkty prakṛti jako je intelekt (buddhi) a pocit já (ahamkara). To má
za následek nekonečné stěhování a utrpení. Nicméně, pokud jednou
dojde k uvědomění, že puruṣa je odlišné od prakṛti, že je víc než
empirické ego, a to že puruṣa je nejhlubší vědomé já uvnitř, Já se
oddělí (kaivalya) a získává svobodu (moksha).
Jiné formy Samkhya učí, že Mokṣa je dosažena rozvojem vlastních
vyšších schopností a rozlišování získané meditací - gján a jinými
jógovými technikami. Moksha je popsána učenci Samkhya jako stav
vysvobození, kde převládá Sattva guna.

Satkāryavāda – Příčinnost: Systém Samkhja je založen na Satkārya-vāda neboli teorii příčin. Podle Satkāryavāda, efekt existuje již v
příčině. Existuje pouze zdánlivá nebo iluzorní změna v uspořádání
příčiny a ne materiální, když se stane účinkem. Vzhledem k tomu, že
účinek - efekt nemůže vzniknout z ničeho, původní příčina či základ
všeho je prakṛti.
Prakṛti-Parināma Vāda - transformace příčiny : Podrobněji,
systém Samkhya následuje prakṛti-Parināma Vāda. Parināma
znamená, že účinek - efket je skutečnou změnou příčiny. Příčina v
tomto kontextu je prakṛti nebo přesněji Moola-prakṛti (Prvotní
hmota). Systém Samkhya je tedy zastánce evoluční teorie hmoty
mající počátek v Prvotní hmotě. během evoluce je prakrti
přeměňováno a rozdělováno na množství objektů. Po evoluci
následuje rozpuštění. Evolution is followed by dissolution. Během
rozložení fyzické existence, všechny objekty světa se smísí zpět do
prakrti, čímž se nyní stává nediferencovanou prvotní hmotou. Takto po
sobě následují cykly evoluce a rozložení. Ale tato teorie se velmi liší
od moderních vědeckých teorií ve smyslu, že prakrti se pro každé
Džíva vyvíjí zvlášť, dávajíc jednotlivé těla a mysli a po osvobozenímokša tyto prvky prakrti splynou s Moola prakṛti. Další jedinečnost
Sāmkhya je, že nejenom fyzické entity, ale i mysl, ego a inteligence
jsou nevědomé formy, velmi odlišné od čistého vědomí.
Samkhya kosmologie popisuje jak vzniká život ve vesmíru. Vztah
Purusha a prakṛti je zásadní pro Patandžaliho systém jógy. Prameny
myšlenek Sankhji lze vystopovat již ve Védských spekulacích o
vzniku stvoření. Je také velmi často zmiňována v Mahabharatě a
Jógavašištou.

वव शशषषक Vaišéšika
-

Vaišešika nebo Vaiśeṣika jedna z šesti Védských filosofií a je dobře
známa díky jejímu vhledu do naturalismu a je to forma atomismu v
přírodní filosofii. Předpokládá, že všechny objekty fyzického světa
jsou rekukovatelné na paramāṇu (atomy), a zkušenosti (zažívání) je
důsledkem souhry látek (funkce atomů, jejich počtu a jejich
prostorovému uspořádání), vlastností, aktivity, rozšířeností, zvláštností
a inherence. Podle Vaišešika školy, poznání a osvobození jsou
dosažitelné úplným pochopením vnímání světa. Vaišešika daršana byl
založen Kaṇāda Kašjapou v předkřesťanksé éře.
Epistemologie Vaiśeṣika školy akceptuje pouze dva způsoby poznání
- vnímání a odvození.

Teorie Atomu
Podle školy Vaišešika , trasareṇu jsou nejmenší mahat (vnímatelné)
částice a jsou definována jako tryaṇukas (triady). Ty se skládají ze tří
částí, každá z nich je definována jako dvyaṇuka (djad). Dvyaṇukas
jsou koncipovány jako skládající se ze dvou částí, každá z nich jako
paramāṇu (atom). Paramāṇus (atoms) jsou nedělitelné a věčné,
nemohou být stvořeny nebo zničeny. Každý paramāṇu (atom) má svou
vlastní viśeṣa (individualitu).
Měřítko nedělitelných atomů je známo jako parimaṇḍala parimāṇa. Je
nekonečné a nemůže generoat měřítko jiné látky. Jejich měřítko je
znímo jako absolutní.

Vaisheshika hlásá formu atomismu, kdy realita se skládá ze čtyř prvků
(prthvi - zem, džal - voda, vaju - vzduch a agni - oheň). Každý z těchto
čtyř typů jsou dvojího druhu tj. atomické(paramāṇu) a složené. Atom
je nezničitelný (anitya), nedělitelný a má speciální druh dimenze zvané
“malá” (aṇu). Sloučený je ten, který se dá dělit na paramanu. Cokoliv
co lidská bytost vnímá je sloučené, dokonce i nejmenší zrnko prachu
má své částice, které jsou neviditelné.Vajšešika visualizuje nejmenší
kompozitní věc jako triádu (trjanuka) z třech částic, každá částečka s
“dvojád” (djanuka). Vajšešika věří, že djad má dvě části, každá z nich
je paramanu. Velikost, tvar, sktečnost a vše co lidská bytost vnímá jako
celek je funkí paramanu - atomů, jejich počtu a jejich prostorového
uspořádání.
Vaišešika předpokládá, že co je vnímáno je odvozeno z dravja (látka:
funkce atomů, jejich počet a jejich prostorové uspořádání), guna
(vlastnosti), karma (účinku), samanya (rozšířeností, propojitelnosti),
višeša (jedinečnosti) a samavaya (inherence, neoddělitelné
propojenosti se vším).

Acharya Kanad was one of the earliest Indian philosophers (about
600 BCE) and the founder of the Vaisesika School. He was born in
Prabhas Kshetra in Gujarat, India. His real name was Kashyap. He
was famously known as “Kanad”, as ‘Kan’ in Sanskrit means ‘the
smallest particle ‘ because of his great advice to the peoples that “a
single grain of rice was as important as all the valuable riches in this
world”.

Vedic filosofie obecně určuje šest Pramāṇas jako epistemický
spolehlivý prodtředek k přesnému poznání a skutečnosti:
Pratjakṣa (vnímání), Anumāna (odvození), Upamāna (srovnání a
analogie), Arthāpatti (předpokládání, odvození z okolností),
Anupalabdi (bez vnímání, záporný/kognitivní důkaz) a Śabda (slovo,
svědectví minulých a přítomných spolehlivých učenců. Z těchto
Vaišešika považuje pouze pratjakṣa (vnímání) a anumāna (odvození)
za spolehlivé prostředky platného poznání. Škola Njaji podobná
Vaiśeṣika, přijímá čtyři z těchto šesti.
Podle Vaisheshika, všechny věci které existují jsou padārthas
(doslovný význam: význam slova), objekty vnímání. Všechny objekty
vnímání mohou být roztříděny do šesti kategorií,

1. dravya (látka),
2. guṇa (vlastnost),
3. karma (účinek),
4. sāmānya (všeobecnost),
5. viśeṣa (jedinečnost)
6. samavāya (inherence).
První tří kategorie jsou definovány jako artha (můžou být vnímatelné)
a mají skutečnou objektivní existenci. Poslední tři kategorie jsou
definovány jako
budhyapekṣam (produkt rozumového rozlišování) a jsou to logické
kategorie.

1.Dravja (látka): Je koncipováno devět látek. Jsou to, pṛthvī (země), ap
(voda), tedžas (oheň), vāju (vzduch), ākaśa (ether), kāla (čas), dik
(prostor), ātman (já neboli duše) a manas (mysl). Prvních pět je nazýváno
bhūtas, látky mají své specifické vlastnosti, takže můžou být vnímany
jedním nebo více externími smysly.
2.Guṇa (vlastnosti): Vaiśeṣika Sūtra zmiňuje 17 guṇas (vlastností), ke
kterým Praśastapāda přidal dalších 7. Zatímco látka je schopná existovat
sama o sobě, guny - vlastnosti nemohou. Původních 17 guṇas (vlastností)
jsou, rūpa (barva), rasa (chuť), gandha (pach), sparśa (dotyk), saṁkhyā
(počet), parimāṇa (rozměr), pṛthaktva (individualita), saṁyoga (spojení),
vibhāga (oddělení), paratva (přednost), aparatva (subsequence), buddhi
(znalosti), sukha (příjemné), duḥkha (nepříjemné, boletivé), icchā (touha),
dveṣa (odpor) a prayatna (úsilí). K těmto Praśastapāda přidal gurutva
(těžkost), dravatva (řídkost, tekutost), sneha (viscositu), dharma (hodnota),
adharma (nedostatek), śabda (zvuk) a saṁskāra (schopnost).
3.Karma (aktivita, účinek): Karmas (aktivity) jsou jako guṇas (vlastnosti)
nemůžou existovat samy o sobě, patří k látkám. Zatímco vlastnost je
stálým rysem látky, karma je přechodná. Ākāśa (ether), kāla (čas), dik
(prostor) a ātman (já), ačkoliv jsou látky, postrádají karma (činnost).
4.Sāmānya (obecnost): I když existuje mnoho látek, jsou jisté vztahy mezi
nimi. Pokud je určitá vlastnost společná mnoha látkám je nazývaná
sāmānya.
5.Viśeṣa (jedinečnost): Díky viśeṣa, jsme schopni vnímat látky jako
odlišné jedná od druhé. Stejně jako základních atomů je nespočet, proto
jsou viśeṣas.
6.Samavāya (inherence): Kaṇāda definoval samavāya jako vztah mezi
přírinou a následkem. Praśastapāda ji definoval jako existující vztah mezi
látkou a která je neoddělitelná , stojící vůči sobě ve vztahu nádoby a jejího
obsahu. Vztah samavāya není vnímatelný ale pouze odvoditelný z
neoddělitelného spojení látek.

नयसय Njaja
-

Njaja, doslova znamená "pravidla", "způsob" nebo
"rozhodování".Nejvýznamnějším příspěvkem Njája školy ostatním
Indickým školám je její analytická metodika, založená na rozboru,
kterým je možné ověřit správnost procesu získávání pravdivého
poznání.
Podle njáji jsou možné čtyři zdroje poznání (pramána): smyslové
poznání (pratjákša), logické odvození (anumána), srovnání (upamána)
a svědectví (šabda). Poznání získané tímto způsobem může být platné
nebo neplatné. Ve své metafyzice je Njaja podobné škole Vaišešika.
Má za to, že lidské utrpení má svou příčinu ve špatném poznání
(představy a nevědomost). Mokša (osvobozní) je získáná skrze
správné poznání. Podle Njajajikas není špatné poznání pouze
nevědomost, ale obsahuje i klam. Správné poznání je objevení a
překonání vlastních klamů a pochopení opravdové podstaty duše, sebe
a skutečnosti.
Učenci njaja přistupují k filosofii jako formě přímého realismu, říkají,
že cokoliv co opravdu existuje je člověkem poznatelné. Podle nich,
správné poznání je odlišné o pouhého reflexního poznávání.; to
vyžaduje Anuvjavasaja (अनन वयवससय, anu (po) + vjavasája (kontakt)
což znamená po kontaktu nebo sebereflexivní poznání či poznání
poznání. Vlivná sbírka textů o logice a rozumu je Njajasutra,
připisována Aksapada Gautamovi vznikla v období před kristem.
Buddhismus přijal myšlenky Njaja školy s tím, že Buddhismus věří že
ani duše ani já neexistuje; zatímco Njaja věří, že duše a já existuje.
Díky Mokša jako stavu odstranění nevědomosti, špatného poznání, je
získané správné poznání a nerušené pokračování já.

Njaja souvísí s několika dalšími koncpetya slovy
používanými v Indické filosofii:
Hetu-vidja (věda o příčinách),
Anviksiki (věda o vyšetřování, systematická
filozofie),
Pramana-šástra (teorie poznání, věda o správném
poznání),
Tattva-Šástra (věda kategorií),
Tarka-vidja (Nauka úvahy, inovace, syntézy),
Vadartha (věda o diskuzi) a
Phakkika-sastra (věda odhalení sofismu,
Nejdůležitějším přínosem Njaja Indické filozofii
byla její pojednání o epistemologii a systému
logiky.

Njaja brána jako teorie poznání, a její učenci ji vyvinuli jako Pramanašastras. Pramana, Sanskritské slovo, doslova znamená “prostředek k
poznání”.Těžištěm Pramana je jak získat správné poznání,jak se
poznává, a jak nikoliv, a do jaké míry lze získat relevantní informace o
někom nebo o něčem.
Metafyzika Njaja rozeznává šestnást padarthas neboli kategorií a
obsahuje všech šest (nebo sedm) kategorií Vaišešika ve druhé z nich
zvané prameja. Těchto šestnást kategorií jsou :
pramāṇa (platné způsoby poznání),
prameya (předměty správného poznání),
saṁśaya (pochyby),
prayojana (cíl),
dṛṣṭānta (príklad),
siddhānta (závěr),
avayava (členové úsudku),
tarka (hypotetická úvaha),
nirṇaya (vypořádání),
vāda (diskuze),
jalpa (pření se),
vitaṇḍā (cavilling),
hetvābhāsa (klam),
chala (slovíčkaření),
jāti (důmyslná argumentace) a
nigrahasthāna (bod porážky).

Smyslové poznání
Smyslové poznání, (pratjákša), je nejvýznamnější součástí njája
školy. Vzniká stykem smyslů s objektem. Njája rozeznává dva
druhy smyslového poznání:
běžné (laukika nebo sadharana): zrakem, sluchem, čichem,
dotykem, chutí a duchem (intuitivní).
zvláštní (alaukika nebo asadharana): poznání všeobecné
podstaty určitého objektu (samanjalakšana), poznání
vnitřních hodnot objektu (džňánalakšana), poznání
minulosti, současnost a budoucnost zkoumaného objektu
(jógádža).

Logické odvození
samanya-laksana-pratyaksa (První stupeň odvození je
kombinací indukce a dedukce ve směru od podrobností
ke věcem všeobecně platným:

1
určení objektu zkoumání (pratidžňá),
2
určení důvodu zkoumání (hétu),
3
určení všeobecně platné zásady (udahárana),
4
potvrzení všeobecně platné zásady (upanája),
5
závěr zkoumání (nigáma).
Příklad:
1
kopec a oheň (pratidžňá),
2
na kopci je kouř (hétu),
3
tam, kde je kouř, je oheň (udahárana),
4
když je oheň, tak vzniká kouř (upanája),
5
na kopci hoří (nigáma).
V tomto příkladu je kopec vedlejší okolností (pakša), oheň
je hlavním objektem zkoumání (sadhja), kouř je důvodem
zkoumání (hétu) a vztah mezi ohněm a kouřem se nazývá
v njájické terminologii vjápti.),

jnana-laksana-pratyaksa (Ve druhém stupni odvození se potvrzuje
pravdivost výroku v závěru zkoumání. Důvod zkoumání (hétu) musí
mít následující vlastnosti:

1
musí být součástí vedlejší okolnosti,
2
musí být všeobecnou součástí ve všech
případech,
3
nesmí být v rozporu s vedlejší okolností,
4
nesmí být v rozporu s hlavním objektem
zkoumání,
5
nesmí být v rozporu se vztahem zkoumání.
Chybné odvození (hetvábhása) může vzniknout v
následujících případech:
1
jedná se o nepotvrzený důvod zkoumání
(asiddha),
2
jedná se o neskutečný vedlejší objekt
zkoumání (ašrajasiddha),
3
důvod zkoumání nemůže být součástí ve
vedlejší okolnosti (svarúpasiddha)
4
důvod zkoumání není závislý na jejich vztahu
(vjápjatvasiddha)
5
důvod zkoumání je nesoustavný (savjabhičára)
6
důvod zkoumání je příliš rozšířený (sadharana)
7
důvod zkoumání je příliš omezený
(asadharana)
8
důvod zkoumání je součástí všeho
(anupasamhari)
9
jiný důvod popírá důvod zkoumání
(satpratipakša)
10 jiné smyslové vjemy odporují důvodu zkoumání
(badhita)
11 všeobecně platná zásada nepotvrzuje důvod
zkoumání (viruddha)Indické filosofické texty
identifikují čtyři předpoklady pro správné vnímání.

Indrijarthasannikarsa (přímá zkušenost
smyslových orgánů s objektem, či čímkoliv co je
předmětem poznávání),
Avjapadesja (neverbální; správné poznání není z
doslechu, podle starých indických učenců to
znamená, když někdo spoléhá na cizí smyslový
orgán přijetí něčí cizí smyslové vnímání.

Avjabhičara (bez blouznění; správné vnímání se
nemění, ani není výsledkem klamu protože
smyslový orgán nebo způsob vnímání se posouvá,
je vadné nebo podezřelé) a
Vyavasayatmaka (jednoznačné; správné vnímání
vylučuje soudy pochybností, buď to chybou
pozorovat všechny detaily, nebo smícháním závěru
s pozorováním a pozorováním co chce pozorovat
nebo pozorováním co nechce pozorovat.

Anumāna - Teorie důsledku
Anumāna (odvození) je jedno z největších přínosů Njaja.
Je dvojího druhu:
Svarthanumana (odvození, závěr pro sebe) - kdy člověk nepotřebuje
formální postup, a nanejvýš poslední 3 z 5 kroků),
a
Parathanumana - (odvození pro druhé) - což vyžaduje systematickou
metodiku 5 kroků).
Odvození může být dále rozděleno do tří skupin:
Purvavat (inferring an unperceived effect from a perceived cause),
Sheshavat (inferring an unperceived cause from a perceived effect) and
Samanyatodrishta (when inference is not based on causation but on
uniformity of co-existence).
A detailed analysis of error is also given, explaining when anumana could be
false.

शबद - Śabda - slovo, svědectví
Śabda znamená spoléhat se na slova. Šabda-pramana je koncpet, který znamená
spolehlivé svědectví od spolehlivé a důvěryhodné osoby (āptavākya). Je epistemicky
správné naznačit, že lidská bytost potřebuje četná fakta a vzhledem k omezenému času
a energii které jsou k dispozici, může poznat pouze zlomek těchto faktů a pravd přímo.
Musí spoléhat na ostatní, své rodiče, rodinu, přátelé, učitele, předky a příbuzné ve
společnosti, aby rychle získal a dělil se poznání a tím se navzájem obohacoval. To
znamená získávání správného poznání může být psané nebo řečené, ale skrze Šabda =
slova.. Důvěryhodnost zdroje je důležitá a legitimní znalosti mohou pocházet pouze z
Šabda spolehlivých zdrojů.

Njaja teorie příčiny

Příčina je v njáje definována jako bezpodmínečný a neměnný
předpoklad nebo jako bezpodmínečný a neměnný následek
vyplývající z příčiny. Ta samá příčina způsobuje ten samý následek
a podobně ten samý následek způsobuje ta samá příčina. Aby byla
příčina pravdivá, musí být následek:
उपममन – upamāna - srovnání, analogie
1
předpokládaný (purvavrtti)
2
bezpodmínečný (nijatapurvavrtti)
je rozbor vztahu mezi objektem a jeho názvem. Je závislé na znalostech
3
neměnný (ananjathasiddha)
zvuku názvu objektu a jeho podobě. Tímto můžeme získat předběžné vědění
Njája rozeznává pět příčin (anyathasiddha):
o vlastnostech zkoumaného objektu.
1
přímá
Napříhlad : cestovatel, který nikdy nenavštívil ostrovy nebo ostrovy s
2
nepřímá
místní populací volně žijících živočichů. Někdo mu nebo jí řekl, někdým
3
nesouvisející
kdo již tam byl, že v těchto krajích žijí zvířata podobné kravám, pasoucí se
4
věčná
jako kráva, ale je od krávy se liší tak a tak.
5
nepotřebná
a tři důsledky:
Takové použití srovnání a analogie je dle Védské epistemologie platbým
prostředkem k podmíněnému poznání, neboť pomáhá cestujícímu
1
věčný (samavaji)
identifikovat nové zvíře později. Subjekt srovnání je formálně nazýván
2
dočasný (asamavaji)
Upameyam, objekt srovnání se nazývá Upamanam, zatímco atributy jsou
3
současný (nimitta)
identifikovány jako Samanja. Například, pokud se řekne “ vypadáš jako
nádherný lotus”, ty vypadáš = Upamejam a “lotus” = Upamanam a
“nádherný” = samnja.

Purva Mimamsa Sútry
Mimansa Sutra nebo Mīmāṁsā Sūtra nebo Purva Mímánsa Sútry, které
sepsal Riši Jaimini, jsou jedny z nejvýznamnějších starověkých védských
filozofických textů ...
Mímánsá Sutra se skládá z dvanácti kapitol:
V první kapitole se probírají různé významy slov a jejich přínos. Je to
například metodika (Vidhi), koncept hmoty (Arthavada), hymny (Mantra),
pamatování (Smriti) atd.
Ve druhé kapitole následuje debata týkající se rozdílu v různých obřadech,
vyvracení chybných důkazů atd..
Ve třetí kapitole, śruti, smysl přechodu (Linga), kontext (vākya) a jejich
příslušný význam, když jsou ve zjevném vzájemném protikladu, obřady
zvané pratipatti-karmdni, věci uvedené mimochodem (anarabhyadhita) a
ujasňují se zde také povinnosti obětí.
Ve čtvrté kapitole se vysvětluje vliv na další obřady hlavních a vedlejších
rituálů, ovoce způsobené Juhu a hraní kostek, to vše tvoří podřízenou část
Rajasuya obětí.

Pátá kapitola pojednává o různém pořadí jednotlivých pasáží śruti,
různých částech obětí atd..
V šesté kapitole jsou popsány osoby způsobilé přinášet oběti, jejich
povinnost, náhražky materiálů používaných při obětech, vysvětlují se zde
také odčiňovací rituály a různé obětní ohně.
V sedmé a osmé kapitole je prodiskutován přenos probíhající při obřadech
a také přenos z jedné konkrétní oběti na druhou.
V deváté kapitole jsou probírány adaptace hymnů, tentokrát citované v
novém kontextu (UHA), a dále pak melodie (samans) a mantery.
V desáté kapitole se diskuse točí kolem nedodržení základních rituálů a
souvisejících obřadů, oběti pro Grahas atd...
V jedenáctém kapitole se povídá o Tantře (kombinace několika úkonů
jednou), a Avāpa (výkonávání aktu více než jednou).
Ve dvanácté kapitole je vysvětlena Prasanga, Tantra a kumulace
souběžných obřadů (Samuchchaya).

Védanta neboli Uttara Mīmāṃsā
Védanta neboli Uttara Mímánsá je jednou ze šesti ortodoxních (āstika) škol
indické filozofie. To představuje rozdílné filosofické názory více než 10 škol
- všechny vycházející ze společnéhých textových souvislostí nazývaných
Prasthanatrayi. Prasthanatrayi je souhrnný termín pro hlavní Upanišady,
Brahma Sútru a Bhagavadgítu. Védanta nestojí za jednou komplexní nebo
jednotící doktrínou.
Všechny školy Védanty pečlivě zkoumají tři kategorie, ale liší v názorech,
pokud jde o koncepci kategorií a vztahů mezi nimi: Brahman - konečná
metafyzická realita, Átman / Džívātman - individuální duše nebo já, a
Prakriti - empirický svět, neustále se měnící fyzický vesmír, tělo a hmotu.
V průběhu času, Védanta přijala nápady z jiných ortodoxních (āstika) škol
jako je jóga a Nyaya a skrze tento synkretismus (sloučení více nauk
dohromady), se stala nejvýznamnější školou hinduismu. Mnoho existujících
forem Vaišnavismus, Šaivismus a Šaktismus byly výrazně tvarované a
ovlivněné doktrínami různých škol Vedanty.
Důležité přístupy následované nejznámějšími zastánci různých škol Vedanty
jsou shrnuty níže:
Teoretizovat, že duše (Átman / Dživātman) a fyzický vesmír (Prakriti)
jsou oba shodné s a liší se od Brahmanu. Toto je pohled Bhartriprapancha.

Umístění nedualistických myšlenek na to nejdůležitější místo, degradovat
dualistické myšlenky jako prozatímní. Tento přístup je následován
Šankarou.
Swamí Šivánanda poskytuje následující vysvětlení:
Madhva řekl, že "Člověk je Božím služebníkem." a založil jeho filozofii
Dvaita. Ramanuja řekl "Člověk je paprsek nebo jiskra Boha." a založil jeho
filozofii Visištadvaita. Šankara řekl "Člověk je totožný s Brahmanem nebo
věčnou duší." a založil jeho filozofii Kévala Advaita.

Neo-Védanta
Je to termín, který označuje některé nové výklady védských filozofií, které
se rozvinuly v 19. století, pravděpodobně jako reakce na koloniální britskou
nadvládu.
Rámakrišna, Vivékananda a Aurobindo byly označeni jako představitelé neo
- Védanty (později prakticky označováné jako Advaity) - pohledu na
Védantu s odmítnutím advaitské myšlenky, že svět je iluzorní. Jak to
formuloval Aurobindo, filozofové musí přejít od "univerzální iluzornosti" na
"univerzální realizmus", v doslovném smyslu filozofického předpokladu, že
svět bude zcela reálný.

परभ यण
The word Puranas literally means "ancient, old", and it is a vast genre of Indian literature about a wide range of topics, particularly western authors classified
as myths, legends and other traditional lore. Composed primarily in Sanskrit.
The Puranic literature is encyclopedic and it includes diverse topics such as cosmogony, cosmology, genealogies of gods, goddesses, kings, heroes, sages,
and demigods, folk tales, pilgrimages, temples, medicine, astronomy, grammar, mineralogy, humor, love stories, as well as theology and philosophy.
There are 18 Maha Puranas (Great Puranas) and 18 Upa Puranas (Minor Puranas), with over 400,000 verses.
THE SRIMAD-BHAGAVATAM
The Bhagavatam, or Bhagavata Purana, is held to be the most significant of all the Puranas. It has about 18,000 verses in 12 cantos and is the most
widely read and one of the greatest works of devotion ever written. It is a book that goes to the core of understanding God and reveals the bliss of devotion to
the Supreme Being, the depths of which make the other Vedic gods, such as Shiva, also hanker for it. This Purana describes how Vyasadeva came to write it
and details the pastimes of the various avataras of God and His prominent devotees, but especially the pastimes of Lord Krishna. Other descriptions include
the process of the universal creation and annihilation, the characteristics of the four ages or yugas, and much in the way of the teachings of Lord Krishna and
Vedic knowledge.
Five hundred years ago Sri Chaitanya Mahaprahu, along with other scholars of the Vedas, relied on and researched the Bhagavatam extensively for
information on the Absolute Truth and became immersed in many stories about Sri Krishna in their spiritual ecstasies.
The Bhagavatam is Sri Vyasadeva’s own commentary on all the Vedanta philosophy. It brings to light all the different aspects of the Absolute Truth, but
especially the personal characteristics of Bhagavan Sri Krishna as the final conclusion of all Vedic understanding. This is why those who are impersonalists
or monists, believing God ultimately has no form and, therefore, performs no activities, never reach the Bhagavatam in their Vedic studies. But if they do
read the Bhagavatam, they are sure to interpret it in an impersonalistic way and, thus, deprive themselves of the truth and purity that they could derive from
it.

रयमययणम प

महयभयरतम प

The Ramayana is an ancient Indian epic poem which narrates the struggle
of the divine prince Rama to rescue his wife Sita from the demon king
Ravana.

The Mahābhārata is a great Sanskrit epics of ancient India. The Mahabharata
is an epic narrative of the Kurukshetra War and the fates of the Kaurava and
the Pandava princes. It also contains philosophical and devotional material,
such as a discussion of the four "goals of life" or purusharthas. Among the
principal works and stories in the Mahabharata are the Bhagavad Gita.

,

The epic, traditionally ascribed to the sage Valmiki, narrates the life of
Rama, the legendary prince of Kosala Kingdom, his banishment from the
kingdom by his father, King Dasharatha, his travels across forests in India
with his wife Sita and brother Lakshmana, the kidnap of his wife by Ravana,
the demon king of Lanka, resulting in a war with him, and Rama's eventual
return to Ayodhya to be crowned king.
The Ramayana is one of the largest ancient epics in world literature. It
consists of nearly 24,000 verses (mostly set in the Shloka meter), divided
into seven Kandas (books) and about 500 sargas (chapters). In Hindu
tradition, it is considered to be the adi-kavya (first poem). It depicts the
duties of relationships, portraying ideal characters like the ideal father, the
ideal servant, the ideal brother, the ideal wife and the ideal king. The
Ramayana was an important influence on later Sanskrit poetry and Hindu
life and culture. Like the Mahabharata, the Ramayana is not just a story: it
presents the teachings of ancient Hindu sages in narrative allegory,
interspersing philosophical and ethical elements. The characters Rama, Sita,
Lakshmana, Bharata, Hanuman and Ravana are all fundamental to the
cultural consciousness of India, Nepal, Sri Lanka and south-east Asian
countries such as Thailand, Cambodia, Malaysia and Indonesia.
There are many versions of the Ramayana in Indian languages, besides
Buddhist and Jain adaptations; and also Cambodian, Indonesian, Filipino,
Thai, Lao, Burmese and Malaysian versions of the tale.

,

Traditionally, the authorship of the Mahabharata is attributed to Véda Vyasa.
There have been many attempts to unravel its historical growth and
compositional layers.
The Mahabharata is the longest known epic poem and has been described as
"the longest poem ever written" in the world. Its longest version consists of
over 100,000 shloka or over 200,000 individual verse lines (each shloka is a
couplet), and long prose passages. About 1.8 million words in total.

Ramayana and Mahabhrata have been explaining Dharma and Adharma to
the readers and people of Indian culture.

भरवद्रधतय
The Bhagavad Gita (Sanskrit: , bhagavad-gītā "Song of the Lord", often
referred to as simply the Gita, is a 700-verse Hindu scripture in Sanskrit that
is part of the Hindu epic Mahabharata (chapters 25 - 42 of the 6th book of
Mahabharata).
The Gita is set in a narrative framework of a dialogue between Pandava
prince Arjuna and his guide and charioteer Lord Krishna. Facing the duty as
a warrior to fight the Dharma Yudhha or righteous war between Pandavas
and Kauravas, Arjuna is counselled by Lord Krishna to "fulfill his Kshatriya
(warrior) duty as a warrior and establish Dharma." Inserted in this appeal to
kshatriya dharma (chivalry) is "a dialogue ... between diverging attitudes
concerning methods toward the attainment of liberation (moksha)". The
Bhagavad Gita was exposed to the world through Sanjaya, who senses and
cognises all the events of the battlefield. Sanjaya is Dhritarashtra's advisor
and also his charioteer.
The Bhagavad Gita presents a synthesis of the concept of Dharma, theistic
bhakti, the yogic ideals of moksha through jnana, bhakti, karma, and Raja
Yoga (spoken of in the 6th chapter) and Samkhya philosophy.
Numerous commentaries have been written on the Bhagavad Gita with
widely differing views on the essentials. Vedanta commentators read varying
relations between Self and Brahman in the text: Advaita Vedanta sees the
non-dualism of Atman (soul) and Brahman as its essence, whereas
Bhedabheda and Vishishtadvaita see Atman and Brahman as both different
and non-different, and Dvaita sees them as different. The setting of the Gita
in a battlefield has been interpreted as an allegory for the ethical and moral
struggles of the human life.
The Bhagavad Gita's call for selfless action inspired many leaders of the
Indian independence movement including Bal Gangadhar Tilak and
Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma Gandhi referred to the Gita as his
"spiritual dictionary".

The Cycle of Four Yugas
The precession (caused by gradual rotation of the Earth’s
axis) of the equinoxes is the period of time that it takes the
Earth’s axis to pass through one complete cycle of the
zodiac. It takes the planet 72 years to pass through one
degree of the zodiac and 25,920 years to complete one full
circle of 360 degrees. One half of the journey takes 12,960
years and covers the four yugas. Satya Yuga lasts 5184
years. Treta Yuga lasts 3888 years. Dwapara Yuga lasts
2592 years. Kali Yuga lasts 1296 years. These four yugas
taken together come to a total of 12,960 years
The story of Mahabharat needs to be seen in a certain
context. In 3140 BCE, the Kurukshetra War ended, and in
3102 BCE, Krishna left his body. Three to four months after
the war, the Kali Yuga began. As of 2012 AD, Krishna’s era
ended 5,114 years ago. If you subtract 2592, which is the
cumulative number of years of the two Kali Yugas that are at
the bottom of the ellipse which describes the axial
precession, you arrive at 2522 years. That means we have
already completed 2522 years of Dwapara Yuga, and since
its total duration is 2592 years, we still have 70 years until its
completion. In the year 2082, we will complete Dwapara
Yuga and move on to Treta Yuga. The world will go through
another upheaval, not necessarily in terms of war but
probably in terms of population explosion and natural
calamities, before moving on to this new era of wellbeing and
upward movement of human consciousness.

Chapter 2
YOGA LITERATURE

ययग वसषसषठ
-

Jóga Vasistha nebo Jóga Vasiṣṭha je filozofický text obsahující více než
29,000 veršů. Krátká verze textu se nazývá laghu Jógavasistha a obsahuje
6000 veršů. Text je pojmenována po světci Vasiṣṭhovi, který je zmíněn i
uctíván v sedmé knize Rigvéda, a který byl nazýván jako první mudrc
Védantské filozofie Adí Šankarou. Text je strukturován jako rozmluva
světce Vasiṣṭhy k Princi Rámovi. Text se skládá ze šesti knih. Kniha 1. s
názvem Vairagya-prakaranam (Výklad nezaujatosti), který je otevřen s
Rámovou frustrací ohledně podstaty života, lidského utrpení a pohrdání
celým světem.
Kniha 2. s názvem Mumukshuvayavahara-prakaranam (Výklad
chování hledajícího), která popisuje (prostřednitvím Rámova charakteru)
touhy po osvobození, povahu těch, kteří hledají takové osvobození, a
potřebu vlastního úsilí ve veškerém duchovním snažení.
Kniha 3. názvem Utpatti-prakaranam (Výklad vzniku a zrození),
popisuje zrod všeho stvoření, stejně jako zrodu Rámovi duchovní stránky.
Kniha 4. nesoucí název Sthiti-prakaranam (Výklad o existenci a
usazení), popisuje podstatu světa a mnoho nedualistických myšlenek s řadou
příběhů. Klade důraz na svobodnou vůli a lidskou tvořivou sílu.
Kniha 5. s názvem Upashama-prakaranam (Výklad trpělivosti a
klidu), popisuje meditaci na rozpouštění falešného dualismu, cítění jednoty a
její pravomoc osvobodit jednotlivce.
Kniha 6. názvaná Nirvana-prakaranam (Výklad svobody a
osvobození), poslední kniha popisuje stav osvíceného a blaženého Rámy.
Poslední kniha má také velké části zaměřené na jógu.
Nauky jógy Vasiṣṭha jsou strukturovány jako příběhy a bajky s filozofickým
založením podobné těm, které nacházíme v Advaitě, zvláště spojené s drstisrsti podškola Advaita, která se domnívá, že "celý svět věcí je předmětem
mysli". Text je pozoruhodný vykládat principů Maya a Brahmanu, jakož i
zásady nedvojnosti, a diskuse jógy.

O procesu duchovního poznání
Učení jógy Vasiṣṭha jsou rozděleny do šesti částí: nezaujatosti, kvalifikace
hledajícího, stvoření, bytí, rozpuštění a osvobození. To shrnuje duchovní
proces v sedmi Bhoomikas.
Śubhecchā (touha po pravdě): Jogín (neboli Sádhaka) správně rozlišuje
mezi stálým a nestálým; kultivuje nechuť k světským potěšením; získává
vládu nad svým tělem i myslí; a cítí hlubokou touhu po osvobození od
samsáry.
Vicāraṇa (opravdové dotazování): Jogín se zamýšlí nad tím, co četl,
slyšel a vykonal v průběhu života.
Tanumānasa (útlum - řídnutí mentální aktivity): mysl opouští mnoho, a
zůstává nehybná zakotvená v jednotě.
Sattvāpatti (dosažení sattvy, "realita"): Jogín se v této fázi nazývá
Brahmavid ("znalec Brahman"). V předchozích čtyřech etapách, jogín
podléhá sančita, prárabdha a ágámí formám karmy. On nebo ona praktikuje
Samprajñāta Samádhi (rozjímání), ve kterém vědomí duality stále existuje.
Asaṃsakti (ničím nedotknutelný): Jogín (nyní nazývaný
Brahmavidvara) provádí jeho nebo její nezbytné úkoly, bez smyslu
angažovanosti.
Padārtha abhāvana (vidí Brahman všude): Jogínovi se zdají externí věci
jako neexistující (nyní je jogín nazýván Brahmavidvarīyas); V podstatě
nepoznání"objektu" - oddělenost mezi objektem a subjektem je rozpuštěna;
a úkoly konat bez jakéhokoli smyslu pro konání. Sančita a Agami karma
jsou nyní zničeny; jen malé množství prárabdha karmy zůstává.
Turīya (věčné samádhi): Jogín je známý jako Brahmavidvariṣṭha a
nevykonává činnost, a to ani jeho vůlí ani nabádáním ostatních.

Samsára
Jóga Vasistha popisuje samsáru a realitu takto:
Samsara je světská existence s cyklem znovuzrození.
Vesmír je plný Samsáry a řízený Móha (klamu), připoutaností, Tamas
(destruktivní, chaotické chování) Mala (nečistoty), Avidyā a Maya.
Neznalost živí samsáru, sebepoznání uvolňuje.
Samsara je pomíjivá a nereálná. S narozením, smrt je nevyhnutelná.

Džívanmukta
Jóga Vasistha popisuje Džívanmuktu nebo osvobozenou osobou a to
následovně:
Ten spojený s moudrostí. Ten, kdo dosáhl stavu mysli, že vidí štěstí
všude. Pro něj ani obětní ohně, ani Tapas, ani štědré dary ani svaté vody
nemají žádný význam. On je plný moudrosti a přátelský ke všem.
Je bez touhy a v jeho očích není nic nadpřirozeného. Jeho stav je
nepopsatelný, a přesto se bude pohybovat světem, jako kdokoliv jiný. Jeho
mysl nebude vázána žádnými touhami po karmách. Bude lhostejný k radosti
nebo bolesti vyplývající z dobrých nebo špatných výsledků. Zachová si
pohodlnou pozici v šťastném užívání všeho, co přichází..
On není nikdy ničím ovlivněn, ať už je ve stavu vědomí Džíva, anebo ve
stavu Šivy postrádá vědomí Džívy.
On je stejný, ať se pohybuje v rodině nebo je osamělý samotář.
Cítí se být odpoutaný od iluzí Srutis a Smritis.
Nic mu nevadí, je nedotčený zármutkem a potěšením. Je vzdálený, je
blízký, je v jednotě Átmanu. Není ani přilnavý ani arogantní.
Nemá strach z nikoho, nemá žádný hněv vůči ostatním.
Když přitažlivost k vnějším objektům ustane, pak tu ještě zůstává vnitřní
touha, která se nazývá Trišna (žízeň). Džívanmukta je mimo Trišna. On jen
je, nestává se. Ani netouží po spáse. On je spokojený.
Džívanmukta bude vždy provádět své současné povinnosti, ale netouží po
věcech v budoucnu, ani nerozebírá věci z minulosti.
On je dítě mezi dětmi; je jako stařec mezi starci; jako mocný mezi
mocnými; jako mladý mezi mladými, má soucit a porozumění se
zarmouceným.
V něm se nalézá ušlechtilost, shovívavost, láska a průzračný intelekt.

Patandžaliho Jóga Sūtra
Jóga Sutry Patandžaliho mají 196 súter. Jóga Sutra byla sestavena světcem
Pataňdžalim, přičemž zahrnuje materiál o józe ze starších tradic.
Učenci považují sdělení Patandžaliho Jóga Sutry jako jeden ze základů
klasické jógy filozofie.
Patandžali rozdělil Jóga sútry do čtyř kapitol nebo knih (páda), obsahující
všech 196 aforismů, rozdělených takto:
Samádhi Pada (51 sútry). Samádhi se odkazuje na ,,blažený" stav, kdy je
jogín pohlcen do jednoty. Samádhi je hlavní technika. kterou se jogín učí,
jak se ponořit do hlubin mysli k dosažení kaivalya. Autor popisuje jógu a
pak povahu a prostředky k dosažení samādhi. Tato kapitola obsahuje
slavnou definiční verš: "Jóga čitta-vritti-niródhah" ("Jóga zastavuje tendence
mysli").
Sádhana Pada (55 súter). Sádhana je sanskrtské slovo pro "praxi" nebo
"disciplínu". Zde autor uvádí dvě formy jógy: Krijá jóga (jóga akce) a
Aštanga jóga (osmi dílná jóga).

Kriya jóga úzce souvisí s Karma jógou, která je také objasněna v
Bhagavadgítě - kapitole 3., kde Arjuna je podporován Krišnoou v jednání
bez připoutanosti k výsledkům a také plodům akce a aktivity. To je jóga
nesobecké akce a služby.
Aštanga jóga popisuje osm stupňů - yama, niyama, asana, prāṇāyāma,
pratyahara, dharana, dhyana a samadhi (také známá jako Rádža jóga).
Vibhúty Pada (56 súter). Vibhúty je sanskrtské slovo pro "sílu" nebo
"projev". "Supra-normální síly" (sanskrt: siddhi) se získávají praxí jógy.
Kombinování současné praxe dhárany, dhjány a samádhí je označována jako
samyama, a je považován za nástroj pro dosažení různých dokonalostí nebo
Siddhis. Pokušení z těchto pravomocí je třeba se vyhnout a pozornost by
měla být zaměřena pouze na osvobození. Účelem zažití samádhi není získat
sil siddhi, ale jde o dosažení kaivalya. Siddhi jsou rozptýlení od Kaivalaya a
je třeba se jich vyvarovat. Siddhi jsou mája neboli iluze.
Kaivalya Pada (34 súter). Kaivalya doslovně znamená "izolaci", ale v
sútrách je použité ve významu emancipace či osvobození a je lehce
zaměnitelné s mókšou (osvobození), která je cílem jógy. Kaivalya Pada
popisuje proces osvobození a skutečnost transcendentního ega.

Aštanga jóga
Jamy
Jamy jsou etická pravidla a mohou být myšleny jako morální imperativy.
Těchto pět jam uvedených v Patandžaliho jógasútrách jsou:
Ahimsá: nenásilí, nepoškozuje jiné živé bytosti
Satya: pravdivost, bez lhaní
Asteya: nekradení
Brahmacarya: cudnost, manželská věrnost nebo sexuální zdrženlivost
Aparigraha: bez lakoty, bez sobectví

Patandžali v Sádhana Padě vysvětluje, jak a proč každý z výše uvedených
samostatných pilířů pomáhá v osobním růstu jednotlivce. Například ve verši
II.35, Patanjali uvádí, že ctnost nenásilí a neubližování jiným osobám
(ahimsa) vede k upuštění od nepřátelství, což je stav, který vede jogína k
dokonalosti vnitřního a vnějšího přátelství s každým a vším.

Nijama
Druhá část Aštanga jógy se nazývá Nijama, která zahrnuje ctnostné návyky,
chování a zásady. Sádhana Pada - verš 32 vyjmenovává následující nijamy:
Sauca: čistota, jasnost mysli, řeči a těla.
Santóša: spokojenost, přijetí druhých, přijímání něčích okolností za cílem
je překlenout nebo je změnit, optimismus pro sebe sama.
Tapas: vytrvalost, askeze.
Svādhjāja: studium Véd (viz. šabda v oddíle epistemologie), studie o
sobě, sebereflexe, sebereflexe osobních myšlenek, projevy a činy.
Īśvarapraṇidhāna: kontemplace na Íšvara (Boha / nejvyššího bytí,
Brahman, na pravé Já, neměnná realita).
Stejně jako u jama, Patandžali vysvětluje, jak a proč každá z výše
uvedených nijam pomáhají v osobním růstu jednotlivce. Například ve verši
II.42, Patandžali uvádí, že ctnost spokojenost a přijetí druhých takových,
jací jsou (santóša) vede ke stavu vnitřní radosti, a touha po vnějších zdrojích
potěšení ustává.

Āsana

Prāṇājāma

Pataňdžali začíná diskusi o ásanách (pozicích) definicí ve verši 46 Sádhana
Pad takto [24]

Prāṇāyāma je tvořena ze dvou sanskrtských slov Prana a ajāma
(znehybnění, prodloužení, protahování).

षससरसन खमससनमप 0,46.
Překlad 1: Ásana je to, co je stabilní a příjemné.
Překlad 2: Nehybná a příjemná forma (pro pobyt na místě) je Asana (jóga
držení těla).
- Jóga Sutras II.46
Ásana je tedy pozice, kdy je možné na určitou dobu zůstat uvolněný,
stabilní, v pohodlí a bez pohybu. Pataňdžali neuvádí žádné konkrétní ásany,
s výjimkou stručných návrhů, "s takovým držením těla je možné setrvat v
komfortu a nehybnosti". Aranya překládá poezii II.47 z jógy Sutra jako
"ásany se zdokonalily v průběhu času uvolněním úsilí s meditací o
nekonečnu"; Tato kombinace a praxe zastavuje chvění těla. Držení těla, která
způsobuje bolest či neklid není jógové pozice. Další sekundární texty studují
Patandžaliho Sútry stav, kdy jeden požadavek na správné držení těla je
udržet prsa, krk a hlavu vzpřímeně (správné držení těla páteře).

Po dosažení požadované pozice, ve verších II.49 přes II.51 je doporučena
další větev jógy, prāṇāyāma, což je praxe vědomé regulace dechu (nádechu
a výdechu). To se provádí několika způsoby, nádechem a následnou zádrží
dechu po určitou dobu, výdechem a další zádrží dechu po určitou dobu, tj.
zpomalení nádechu a výdechu, vědomé měnění délky/času dechu (hluboký,
zkrácený dech).

Pratjāhāra
Pratjahara je kombinací dvou sanskrtských slov prati- (předpona "směrem
k") a ahāra ("přiblížit, přinés").
Pratjahara je přinášet poblíž něčího vědomí a něčí myšlenky směrem
dovnitř. Je to proces odebrání své myšlenky od vnějších objektů, věcí, lidí,
situací. Tímto se obrací pozornost k pravému já, do vlastního vnitřního
světa, k prožívání a zkoumání sebe sama. Je to krok ke svému původu a sebe
abstrakci. Pratjahara není vědomé zavírání očí nad smyslovým světem, je to
vědomé uzavírání myšlenkových pochodů do smyslového světa. Pratjahara
podporuje člověka k odpoutanosti na ovládání z vnějšího světa, soustředí
pozornost na úsilí k sebepoznání a zažívání svobody ukryté ve svém nitru.
Pratjahara označuje přechod jógových zkušeností z prvních čtyř dílů, které
zdokonalují vnější formy na poslední tři oddíly, které zdokonalují vnitřní
stav, z vnějšku směrem dovnitř, z vnější oblasti těla do vnitřní sféry ducha.

Dhāraṇā
Dharana znamená koncentraci, introspektivní zaměření a
jednobodovosti mysli. Kořen slova je DHR, které má význam "držet,
udržovat, zachovat".
Dharana jako šestý díl jógy, drží mysl fixovanou na konkrétním
vnitřní stavu, předmětu nebo tématu mysli. Mysl/pozornost (není
tím myšlen smyslový orgán) je upevněna na mantru, nebo něčí
dech / pupek / špičku jazyka / jakékoliv místo nebo objekt, který
chce sledovat, nebo koncept / nápad v mysli.
Upevněná mysl znamená jednobodové zaostření bez těkavosti
mysli, a bez skákání od jednoho tématu k druhému.

Dhjāna

Samādhi

Dhjana doslovně znamená "rozjímání, reflexi" a "hlubokou, abstraktní
meditaci".

Samádhi doslovně znamená "dávat dohromady, spojování,
kombinování, jednota, harmonický celek, trans".

Dhyana kontempluje, odráží cokoliv, na co se zaměřuje Dharana. Pokud se v
šestém oddílu jógy někdo zaměří na osobní božství, Dhjána je touto
kontemplací. V případě, že koncentrace byla na jedrn objekt, Dhjána je
nekritické, bez předsudkové pozorování tohoto objektu. V případě, že důraz
byl kladen na koncept / myšlenku, Dhjána zvažuje tento pojem / myšlenku
ve všech jejích aspektech, formách a následcích. Dhyana je nepřetržitý tok
myšlenek, aktuálního poznání, proud vědomí.

Samádhi je jednota s předmětem meditace. Neexistuje žádný rozdíl
mezi konatelem meditace, aktem meditace a předmět meditace
během osmého dílu jógy. Samádhi je duchovní stav, kdy je něčí
mysl natolik pohroužená v tom, na co kontempluje, že mysl ztrácí
smysl své vlastní identity. Myslitel, myšlenkový proces a myšlenka
se sjednocují s předmětem myšlení. Nástává jen jednota, samádhi.

Dhjána neodělitelně souvisí s Dháranou, jedna vede k druhé. Dhárana je stav
mysli, Dhjána proces mysli. Dhjána je odlišná od Dhárana tím, že meditující
se stane aktivně zapojený svým zaměřením. Pataňdžali definuje rozjímání
(Dhjána) jako proces mysli, kdy je mysl pevně zaměřená na něco, a pak
následuje "směrem k jednotné úpravy znalostí".
Adi Shankara ve svém komentáři k jóga sútrám odlišuje od dhjánu od
dhárany vysvětlením dhjány jako stavu jógy, kdy existuje pouze "proud
neustálého přemýšlení o objektu, nepřerušený jinými myšlenkami různého
druhu pro ten stejný objekt"; Dhárana, jak uvádí Shankara, je zaměřena na
jeden objekt, ale má rovněž povědomí o mnoha aspektech a představách o
stejném objektu. Shankara dává příklad jogína ve stavu Dhárany
zaměřenéna ranní slunce a je si vědomý záře, barvy a na oběhu slunce;
zatímco jogín v dhjáně kontempluje na oběžnou dráhu Slunce samu o sobě,
aniž by byl vyrušován barvy, leskem či další související myšlenkou.

Samadhi
Samádhi je dvou druhů - s a bez podpory objektu meditace:
Sampradžnata nebo savikalpa nebo Sabídža Samádhi, meditace s
podporou objektu. Sampradžata samádhi je spojena s rozvahou, reflexí,
blažeností a vědomím jáství. Postrádání jáství se nazývá Asampradžnata
nebo niravikalpa nebo Nirabija Samadhi
Jsou také definována jako:
Savitarka, "uvažovací": čitta se soustředí na hrubý objekt meditace, objekt
se zjevným vzhledem, který je rozpoznatelný pro naše smysly, jako je
plamen lampy, špička nosu, nebo obraz božstva . Konceptualizace (vikalpa)
stále probíhá ve formě vnímání, slovem a znalostí objektu meditace. Když je
úvaha ukončena, tento stav se nazývá nirvitarka samádhí.
Savičára, "zrcadlící": čitta se soustředí na subtilní objekt meditace, který
není vnímatelný na smysly, ale přišel prostřednictvím zásahu/ovlivnění jako třeba smysly, proces poznávání, mysl, jáství, čakry, prána, nádís,
intelekt (buddhi). Uklidňování odrazů se nazývá nirvichara samapatti.

घघरड
र सरहहतम Ghéranda Samhita
nebo gheraṇḍasaṁhitā
Ghéranda Samhita znamená "Gherandova sbírka" a je jedním ze tří
klasických textů jógy (další dva jsou Hathajóga Pradipika a Šiva samhitá).
Gheranda Samhita je příručky respektive návod jógového učile Gheranda
pro Čanda Kapáliho. Na rozdíl od jiných hatha jógových textů, Gheranda
Samhita mluví o sedmidílné józe:
Šatkarma pro čištění
Ásana pro posílení
Mudra pro uklidnění
Pratjáhara pro uklidnění
Pránajáma pro lehkost
Dhjána pro vnímání
Samādhi pro izolaci
Samotný text sleduje toto rozdělení v sedmi kapitolách, a soustředí se na
ṣaṭkarmy (šadkarma), a tak se o tomto textu někdy říká, že popisuje
ghatastha jógu. Například, Jóga Sútry od Patandžaliho popisují osmidílnou
cestu (jama a nijama namísto šadkarmy a mudry + přidání dhárany).
Závěrečné sloky o samádhí vyučují odlišné způsoby, než je popsal
Patandžali.

हठयररपरप दधवपकय haṭhayōgapradīpikā,
Hatha jóga Pradipika nebo také ha ṭhayōgapradīpikā je klasický
sanskritský návod na hathajógu, který sepsal Svāmī Svātmārāma,
učedník Swámiho Gorakhnátha. Je mezi nejvlivnějšími přežívajícími
texty hatha jógy. Je to také jeden ze tří klasických textů hathajógy,
další dvě jsou Gheranda saṁhita a Šiva samhitá.
Různé rukopisy této práce nabízejí různé verze svého názvu jako je
Haṭhayogapradīpikā, Haṭhapradīpikā, Haṭhapradī-liž-Pradipika.
Autor, Svātmārāma, začlenil starší sanskrtské pojmy do svého
koncepce. Haṭhayogapradīpikā se skládá ze čtyř kapitol, které
obsahují informace o ásanách, pránájámu, čakrách, kundalini,
bandhách, krijá, šakti, nádís a mudrách mimo jiné. Je v duchu jógy a
je věnována Šrí (Pán) ādi nātha (Adinatha), což je název pro Šivu,
kterému se připisuje sdělení tajemství Hatha jógy jeho duchovní
choti Pārvatī.

Kapitola - 3
Šaríra krijá
a
Šaríra račna

Sthula a šukšma

PANČAKÓŠA
Annamaj kóš
Pránamaj kóš Manómaj kóš
Vigjánmaj kóš
Ánandmaj kóš
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Factors of life:
Dóša, Agni, Dhátu, Mala, Mana, Atma

Tantra, Jantra, Ášaja, Srota

NÁDÍ

Kaf

Pitta

Vát

3. Šatha karma (detoxikační procedury) a fyziologie (Tantra - fyziologické soustavy například pránická, trávicí, dýchací, močová, krevní atd.)

Pránik tantra
Nadi tantra
Švasan tantra
Páčana tantra
Rakta vaha tantra
Mutra vhaha
Kankal tantra
Mamspéši tantra

Kapalarandra, Trataka, Karna, Néti, Danta Dživha, Dhauti, Vaman, Báso, Vátsár, Varisár, Bahiškrat,
Prakšalan, Lauliki, Kapalabhanti, Mula šodhan, Basti

SAMDHAT BHEDA

Kapalarandra, Trataka, Karna, Néti, Danta Dživha, Dhauti, Vaman, Báso, Vátsár, Varisár, Bahiškrat,
Prakšalan, Lauliki, Kapalabhanti, Mula šodhan, Basti

Chapter 4
šadkarma

Shadkarma, (Ch.-1, V.-9)
अथ सपतसयधनमप। शरधनय ददढतय चचव सथचरयर धचरयरञच लयघवमप। पपरतयशपरढच वनवलरपतञच घटसय सपतसयधनमप ॥९॥

atha saptasādhanam। śodhanaṃ dṛḍhatā caiva sthairyyaṃ dhairyyañca lāghavam।
pratyaśraḍhca nirliptañca ghaṭasya saptasādhanam ॥9॥

Sedm cvičení patřících k tomuto trénování těla je těchto
následujících: Očišťování, posílení, získání stability, zklidnění a dále
ta, která vedou k lehkosti, vnímavosti a izolaci.

Shadkarma, (Ch.-1, V.-10-11)
द मप। मभदरप यय वसथरतय चचव पपरतययहयरवेण धधरतय ॥१०॥
अथ सपतसयधनलकणमप। षटकमरणयय शरधनञच आसनवेन भववेदढ
पपरयणयययमयललयघवञच धययनयतपपरतयकमयतमवन। समयवधनय वनवलरपतञच मभवकतरवेव न सयशयव ॥११॥

atha saptasādhanalakṣaṇam। ṣaṭkarmaṇāṃ śodhanañca āsanena bhavedṛḍham।
mudrayā sthiratā caiva pratyāhāreṇa dhīratā ॥10॥
prāṇāyāmāllāghavañca dhyānātpratyakṣamātmani। samādhinā nirliptañca muktireva na
saṃśayaḥ ॥11॥

1. Čistota se získává pravidelným prováděním šesti praktik
( zmínit krátce);
2. Ásána nebo pozice dává Dridhata (sílu a pevnost)
3. Mudra dává Sthirata (stabilitu)
4. Pratyahara (nepřipoutanost) dává Dhairyata (sebedůvěru).
5. Pranayama dává Laghima (lehkost)
6. Dhyana dává Pratyakshatwa (vnímání sebe)
7. Samadhi dává Nirliptata (Svobodou)

Šest očistných procesů

Shadkarma, (Ch.-1, V.-12)
अथ शरधनमप। धचवतवर वसतसतथय नवेवतलररवलकध तपरयटकय तथय। कपयलभयवतशचचतयवन षटकरमयर वण समयचरवेत प ॥१२॥
atha śodhanam। dhaitirvastistathā netirlaulikī trāṭakaṃ tathā। kapālabhātiścaitāni ṣaṭkarmmāṇi
samācaret ॥12॥

(1) Dauti;
(2) Basti;
(3) Néti;
(4) Laukikí;
(5) Trátaka;
(6) Kapálbhati
jsou Šatkarmi
neboli šest praktik známých
jako Sádhana.

Čtyři interní dhautí
Shadkarma, (Ch.-1, V.-13)
भ शरधनमप। धरवतय चतभववर धयय कदतवय घटय कभ वर नतभ वनमरलमप ॥१३॥
पपरथमर भयरव। अथ धरवतव। अनतधररवतदरनतधरवतररदरवतमरल
prathamo bhāgaḥ। atha dhautiḥ। antardhautirdantadhautirhṛddhautirmūlaśodhanam। dhautiṃ
caturvidhāṃ kṛtvā ghaṭaṃ kurvantu nirmalam ॥13॥

Existují 4 druhy Dhautí a ty čistí z těla nečistoty.
Jsou to: (a) Antardhauti (vnitřní očista);
(b) Dantadhauti (čištění zubů);
(c) Hridjadhauti ( čištění srdce);
(d) Mulashodhana (čištění rekta).

Antar - dhauti
Shadkarma, (Ch.-1, V.-14)
अथ अनतधररवतव। वयतसयरय वयवरसयरय ववहसयरय बवहषकदतमप। घटसय वनरमरलयथयर य अनतधररवतशचतभववर धय ॥१४॥
atha antardhautiḥ। vātasāraṃ vārisāraṃ vahnisāraṃ bahiṣkṛtam। ghaṭasya nirmmalārthāya
antardhautiścaturvidhā ॥14॥

Antardhauti je podrozděleno
do čtyř částí: Vátasára (očista vzduchem),
Varisára (očista vodou),
Vahnisára – Agnisár (očista ohněm) a
Bahiškrita.

VATASARA-DHAUTI
Shadkarma, (Ch.-1, V.-15-16)
अथ वयतसयरव। कयकचञचवभ दयसयवेन वपनवेदययभय शनचव शनचव। चयलयवेददभ रय पशचयदतमयर नय रवेचयवेचछनचव ॥१५॥
वयतसयरय परय ररपयय दवेहवनररलरकयरणमप। सवर रररकयकरय दवेहयनलवववदरकमप ॥१६॥
atha vātasāraḥ। kākacañcūvadāsyena pinedvāyuṃ śanaiḥ śanaiḥ। cālayedudaraṃ
paścādvartmānā recayecchanaiḥ ॥15॥
vātasāraṃ paraṃ gopyaṃ dehanirmmlakāraṇam। sarvarogakṣayakaraṃ dehānalavivarddhakam
॥16॥

Stáhněte ústa do tvaru zobáku vrány a pomalu nasávejte
vzduch tak, aby se s jím pomalu naplnil žaludek, uvnitř jím
pohybujte a pak ho pomalu silou vytlačte spodní pasáží.
Vatasara je velmi tajný postup, vede k očištění těla, ničí
všechny nemoci a zvyšuje trávicí oheň.

VARISARA-DHAUTI
Shadkarma, (Ch.-1, V.-17-18)
अथ वयवरसयरव। आकणटय परभ यवेदयवर वकतपरवेण च वपबवेचछनचव। चयलयवेददभ रवेणचव चरदरयदपरवेचयवेदधव ॥१७॥
वयवरसयरय परय ररपयय दवेहवनरमरलकयरकमप। सयधयवेततपपरयतनवेन दवेवदवेहय पपरपदतवे ॥१८॥
वयवरसयरय परयय धरवतय सयधयवेदव पपरयतनतव। मलदवेहय शरधवयतवय दवेवदवेहय पपरपदतवे ॥१९॥
atha vārisāraḥ। ākaṇṭaṃ pūrayedvāri vaktreṇa ca pibecchanaiḥ। cālayedudareṇaiva
codarādrecayedadhaḥ ॥17॥
vārisāraṃ paraṃ gopyaṃ dehanirmmalakārakam। sādhayettatprayatnena devadehaṃ prapadyate
॥18॥
vārisāraṃ parāṃ dhautiṃ sādhayedyaḥ prayatnataḥ। maladehaṃ śodhayitvā devadehaṃ
prapadyate ॥19॥

Naplňte ústa vodou až dolů do hrdla a pak ji pomalu pijte;
pak jí hýbejte v žaludku a tlačte ji dovnitř,
aby došlo k vypuzení řitním otvorem.
Tento proces by měl být uchováván v tajnosti. Očišťuje
tělo. Pokud je prováděn s řádnou péčí, přinese člověku
zářící tělo.
Varisara je nejvyšší z dhauti. Ten, kdo ji zvládá praktikovat
lehce, očišťuje své nečisté tělo a přemění ho na zářící.

AGNISARA
Shadkarma, (Ch.-1, V.-20)
प अवग्नसयरमवेषय धचवतयररवरनयय यररवसवददय ॥२०॥
अथ अवग्नसयरव। नयवभरपरवनथय मवेरपषद ठवे शतवयरञच कयरयवेत।
प एषय धरवतव परय ररपयय दवेवयनयमवप दभलरभय। कवेवलय धरवतमयतपरवेण दवेवदवेहर भववेदरवमप
उदरयमयजतयकतवय जठरयवग्नयवववधरयवेत।
॥२१॥
प
atha agnisāraḥ। nābhigranthiṃ merūpṛṣṭhe śatavārañca kārayet। agnisārameṣā
dhaitiryogināṃ yogasiddhidā ॥20॥
udarāmayajatyaktvā jaṭharāgniṃvivardhayet। eṣā dhautiḥ parā gopyā devānāmapi durlabhā।
kevalaṃ dhautimātreṇa devadeho bhaveddhruvam ॥21॥

Přitlačte pupík nebo vnitřnosti směrem k páteři stokrát.
Toto je Agnisara neboli ohnivý proces. Přináší úspěch v
praxi yogy, léčí všechny nemoci žaludku (trávicích šťáv)
a zvyšuje vnitřní oheň
Tato forma dhautí by měla být držena v tajnosti a je těžké
jí dosáhnout dokonce i pro bohy. Toto dhautí samo o
sobě člověku dozajista přinese zářivé tělo.

Vahiškrita dhauti
Shadkarma, (Ch.-1, V.-22)
अथ ववहषकदतधरवतव। कयकधमभदरप य सयधवयतवय परभ यवेददभ रय मरतप। धयरयवेददरययमनतभ चयलयवेदधरवतरतमनय। एषय धरवतव परयररपयय न पपरकयशयय
कदयचन ॥२२॥
अथ ववहषकदतधरवतपपरयररव। ययमयधर धयरणयय शवकतय ययवनन सयधयवेननरव। बवहषकदतय महदरवतसतयवचचचव न जययतवे ॥२५॥
atha vahiṣkṛtadhautiḥ। kākīmudraṃ sādhayitvā pūrayedudaraṃ marut। dhārayedarddhayāmantu
cālayedardhavartatmanā। eṣā dhautiḥ parāgopyā na prakāśyā kadācana ॥22॥
atha vahiṣkṛtadhautiprayogaḥ। yāmārdhaṃ dhāraṇāṃ śaktiṃ yāvanna sādhayennaraḥ।
bahiṣkṛtaṃ mahaddhautistāvaccaiva na jāyate ॥25॥

Pomocí Kákimudram, neboli vraní mudry naplňte žaludek
vzduchem, držte ho vevnitř hodinu a půl a pak ho vytlačte
dolů střevy. Toto dhauti musí být drženo ve velké tajnosti a
nesmí být odhaleno komukoli.
Dokud člověk nemá sílu zadržet dech na hodinu a půl
(nebo zadržet vzduch v žaludku po tuto dobu), nelze
dosáhnout velkého dhauti neboli očištění, známého jako
Bahikrtadhauti.

Prakšalanam
Shadkarma, (Ch.-1, V.-23)
प करयभययय कयलयवेननयडध य ययवनमलववसजरनमप। तयवतपपरकयलय नयडधञच
अथ पपरकयलनमप। नयवभमग्नर जलवे वसथतवय शवकतनयडध य ववसजरयवेत।
उदरवे ववेशयवेत प पभनव ॥२३॥
इदय पपरकयलनय ररपयय दवेवयनयमयवप दभलरभमप। कवेवलय धरवतमयतपरवेण दवेवदवेहर भववेदरवमप
॥२४॥
प
atha prakṣālanam। nābhimagno jale sthitvā śaktināḍīṃ visarjayet। karābhyāṃ kṣālayennāḍīṃ
yāvanamalavisarjanam। tāvatprakṣālya nāḍīñca udare veśayet punaḥ ॥23॥
idaṃ prakṣālanaṃ gopyaṃ devānāmāpi durlabham। kevalaṃ dhautimātreṇa devadeho
bhaveddhravam ॥24॥

Pak až budete stát ve vodě po pupek, vytáhněte Šaktinádi
(dlouhé střevo), myjte ho vodou tak dlouho, dokud všechna
špína není vymyta, myjte ho s řádnou péčí a pak opět
zatáhněte zpět do břicha.
Tento proces by měl být udržován v tajnosti. Jeho dosažení
není jednoduché ani pro bohy. Pomocí tohoto dhauti člověk
získá Déva-déha (božské tělo).

DANTA-DHAUTI NEBOLI OČIŠTĚNÍ ZUBŮ
Shadkarma, (Ch.-1, V.-26)
भ य रनधपरञच कणरयग्भ मयरव। कपयलरनधपरय पञचचतवे दनतधरवतय ववधधयतवे ॥२६॥
अथ दनतधरवतव। दनतमलय वजहयमल
atha dantadhautiḥ। dantamalaṃ jihvāmūlaṃ randhrañca karṇayugmayoḥ। kapālarandhraṃ
pañcaite dantadhautiṃ vidhīyate

Existuje pět druhů danta-dhauti:
Dantamalam - očista zubů,
Dživhámúlam - kořene jazyka,
Karnarandra - obou ušních dírek
a
Kapála-randra - čelních dutin.

DANTA-MÚLA-DHAUTI

Shadkarma, (Ch.-1, V.-27-28)
भ धरवतव। खयवदरवेण रसवेनयथ मवद तकयय च शभदयय। मयजरयवेदनतमल
भ ञच ययववतकवलबषमयहरवेत प ॥२७॥
अथ दनतमल
भ य परय धरवतयररवरनयय यररसयधनवे। वनतयय कभ रययरतपपरभयतवे च दनतरकयय च यररववतप। दनतमल
भ य धयवनयवदकरयरष भ यरवरनयय मतमप ॥२८॥
दनतमल
atha dantamūladhautiḥ। khādireṇa rasenātha mṛttikayā ca śuddhayā। mārjayeddantamūlañca
yāvatkilbiṣamāharet ॥27॥
dantamūlaṃ parā dhautiryogināṃ yogasādhane। nityaṃ kuryyātprabhāte ca dantarakṣāṃ ca
yogavit। dantamūlaṃ dhāvanādikaryyeṣu yogināṃ matam ॥28॥

Mněte zuby práškem kéšu nebo čistou zemí,
dokud nejsou odstraněny zubní nečistoty.
Tato očista zubů je velkým dhauti a důležitým procesem v
praxi yogy pro yoginy. Měla by být yogíny prováděna
denně ráno za účelem ochrany zubů. Z pohledu očisty je
toto schválený postup pro yoginy.

DŽIVHA ŠÓDHANA NEBOLI DHAUTI JAZYKA
Shadkarma, (Ch.-1, V.-29-32)
अथ ज-विहयशररधनमप। अथयतव सयपरप वकययवम वजहयशरधनकयरणप। जरयमरणरररयदधननयशयवेदधघरलवरबकय ॥२९॥
अथ वजहयमभलधरवतपपरयररव। तजरनधमधयमयनयमय अङ्रभवलतपरययररतव। ववेशयवेद्रलमधयवे तभ मयजरयवेललवरबकयमभलमप। शनचव शनचव मयजरवयतवय कफदरषय वनवयरयवेत प ॥३०॥
मयजरयवेननवनधतवेन दरहयवेचच पभनव पभनव। तदरपरय लरहयनतपरवेण कषरवयतवय शनचव शनचव ॥३१॥
वनतयय कभ रययर तपपरयतनवे न रववे रदयकवे>सतकवे। एवय कदतवे च वनतयय सयसवरबकय दधघरतयय वपरजवेत प ॥३२॥
atha ja-ihvārśodhanam। athātaḥ saṃpravakṣyāmi jihvāśodhanakāraṇ। jarāmaraṇarogādīnnāśayeddīrghalambikā ॥29॥
atha jihvāmūladhautiprayogaḥ। tarjanīmadhyamānāmā aṅgulitrayayogataḥ। veśayedgalamadhye tu
mārjayellambikāmūlam। śanaiḥ śanaiḥ mārjayitvā kaphadoṣaṃ nivārayet ॥30॥
mārjayennavanītena dohayecca puna ḥ puna ḥ। tadagraṃ lauhayantreṇa karṣayitvā śanai ḥ śanai ḥ ॥31॥
nityaṃ kuryyātprayatne na raverudayake>stake । evaṃ kṛte ca nityaṃ sāsambikā dīrghatāṃ vrajet ॥32॥

Teď předložím metodu čištění jazyka.
Prodloužení jazyka ničí stáří, smrt a nemoc.
Spojte 3 prsty - ukazováček, prostředníček a prsteníček,
dejte je do krku a mněte a čistěte kořen jazyka a pomocí
jeho opakovaného čištění odstraňte hlen.
Po očištění jazyka ho promněte máslem a mlékem,
několikrát opakujte; pak přidržte špičku jazyka kovovým
nástrojem a pomalu ho vytahujte ven.
Toto trpělivě opakujte každý den před východem a
západem slunce. Tímto postupem se jazyk prodlouží.

KARNA-DHAUTI, NEBOLI ČIŠTĚNÍ UŠÍ
Shadkarma, (Ch.-1, V.-33)
अथ कणरधरवतपपरयररव। तजरनयनयवमकययररयनमयजरयत
वे प कणयर रध
य रप यरव। वनतयमभययसयररवेन नयदयनतरय पपरकयशयवेत प ॥३३॥
atha karṇadhautiprayogaḥ। tarjanyanāmikāyogānmārjayet karṇāraṃdhrayoḥ।
nityamabhyāsayogena nādāntaraṃ prakāśayet ॥33॥

Vyčistěte obě usní dírky ukazováčkem a prsteníčkem.
Každodenním opakováním začnou být slyšet mystické
zvuky.

KAPALA-RANDHRA-DHAUTI
Shadkarma, (Ch.-1, V.-34)
द यङ्रभषठवे न दकवेण मयजरयद
अथ कपयलरनधपरपपरयररव। वद
वे यलनधपरकमप। एवमभययसयररवेन कफदरषय वनवयरयवेत प ॥३४॥
नयडध वनमरलतयय ययवत वदवयददवषटव पपरजययतवे। वनदपरयनतवे भरजनयनतवे च वदवयनतवे च वदनवे वदनवे ॥३५॥
atha kapālarandhraprayogaḥ। vṛddhāṅguṣṭhena dakṣeṇa mārjayedbhālandhrakam।
evamabhyāsayogena kaphadoṣaṃ nivārayet ॥34॥
nāḍī nirmalatāṃ yāti divyadṛṣṭiḥ prajāyate। nidrānte bhojanānte ca divānte ca dine dine ॥35॥

Palcem pravé ruky třete vodou na prohlubeň na hlavě
každy den. Touto yogickou praxí se léčí nemoci vznikající
porušením fungování Kaf*.
Títmo postupem jsou vyčištěny kanály v těle a vzniká
jasnozřivost. Toto by mělo být praktikováno denně po
probuzení, po jídlech a večer.

HRIDJA DHAUTI
Shadkarma, (Ch.-1, V.-36)
अथ रदरवतव। रदरवतय वतपरववधयय कभ रययरदणडवमनवयससय ॥३६॥
atha hṛddhautiḥ। hṛddhautiṃ trividhāṃ kuryyāddaṇḍavamanavāsasā ॥36॥

Hridaja dhauti, neboli očista srdce je tří druhů Danda (tyčka),
Vamana (zvracení)
a Vastra (látka).

DANDA-DHAUTI
Shadkarma, (Ch.-1, V.-37-38)
ररभयदडय हवरदडय ववेतरप दणडय तथचव च। रनमधयवे चयलवयतवय तभ पभनव पपरतययहरवेचछनचव ॥३७॥
कफवपतय तथय कलवेदय रवेचयवेदधभ वर वतमरनय। दणडधरवतववधयनवेन रदपरररय नयशयवेदरवमप
॥३८॥
प
rambhādaḍaṃ hariddaḍaṃ vetradaṇḍaṃ tathaiva ca। hṛnmadhye cālayitvā tu punaḥ
pratyāharecchanaiḥ ॥37॥
kaphapittaṃ tathā kledaṃ recayedūrdhvavartmanā। daṇḍadhautividhānena hṛdrogaṃ
nāśayeddhruvam ॥38॥

Vezměte tyčku z Rambha danda (jadro bananovniki)
nebo z kurkumy (Haridra) nebo cukrové třtiny a pomalu ji
zasuňte do jíclu a pak ji opět pomalu vytáhněte.
Tímto procesem se z úst odstraní Kaf*, Pitta* a další
nečistoty.
Tímto Danda-dhauti je spolehlivě odstraněn jakýkoli druh
srdeční choroby.

Vaman dhauti
Shadkarma, (Ch.-1, V.-39)
अथ वयमनधरवतव।
भरजनयनतवे वपबवेदयवर चयकणठपवभ रतय सभधधव। उधवयर ददवषटय शपरणय कदतवय तजजलय वमयवेतपभनव ॥३९॥
atha vāmanadhautiḥ।
bhojanānte pibedvāri cākaṇṭhapūritaṃ sudhīḥ। urdhvā dṛṣṭiṃ śraṇaṃ kṛtvā tajjalaṃ
vamayetpunaḥ ॥39॥

Po jídle nechte rozumného praktikujícího vypít tolik vody,
aby naplnila hrdlo, pak na krátkou chvíli hledět vzhůru a
pak ho nechte ji znovu vyzvrátit.
Denní praxí této yogy se vyléčí nemoci Kaf* a Pitta*.

VASTRA-DHAUTI
Shadkarma, (Ch.-1, V.-40-41)
प पभनव पपरतययहरवेतचततपपररचयतवे धरवतकरमरकरमप ॥४०॥
अथ वयसरधरवतव। चतभरङ्रभलववसतयरय सकभ मवसतपरय शनचररप रसवेत।
रभलमजवरपलधहयकभ षठकफवरतय ववनशयवत। आररग्यय बलपभवषटशच भववेतसय वदनवे वदनवे ॥४१॥
atha vāsodhautiḥ। caturaṅgulavistāraṃ sūkṣmavastraṃ śanairgraset। punaḥ
pratyāharetaitatprocyate dhautikarmmarkam ॥40॥
gulmajvaraplīhākuṣṭhakapharittaṃ vinaśyati। ārogyaṃ balapuṣṭiśca bhavettasya dine dine ॥41॥

Nechte ho polknout látku širokou čtyři prsty, pak ho
nechte ji znovu vytáhnout. Toto se nazývá Vastra-Dhauti
Toto léčí Gulma* neboli břišní nemoci, horečku, zvětšenou
slezinu, lepru a ostatní kožní nemoci a poruchy hlenu a
žluči a den za dnem praktikující dosáhne zdraví, síly a
radosti.

MÚLA ŠÓDHANA, NEBOLI ČIŠTĚNÍ ŘITI
Shadkarma, (Ch.-1, V.-42-44)
भ शरधनमप। अपयनकपररतय तयवदयवनमल
भ य न शरधयवेत।
भ शरधनमयचरवेत प ॥४२॥
प तसमयतसवर परप यतनवेन मल
अथ मल
भ सय दणडवेन मधयमयङ्रभवलनयवप वय। यतनवेन कयलयवेद्रभहय वयवरणय च पभनव पभनव ॥४३॥
वपतमल
प कयरणय कयवनतपभषटयरशच ववहमणडल दधपनमप ॥४४॥
वयरयवेतकरषठकयवठनयमयमजधणर वनवयरयवेत।
atha mūlaśodhanam। apānakrūratā tāvadyāvanmūlaṃ na śodhayet। tasmātsarvaprayatnena
mūlaśodhanamācaret ॥42॥
pittamūlasya daṇḍena madhyamāṅgulināpi vā। yatnena kṣālayedguhyaṃ vāriṇā ca punaḥ
punaḥ ॥43॥
vārayetkoṣṭhakāṭhinyamāmajīrṇaṃ nivārayet। kāraṇaṃ kāntipuṣṭyośca vahnimaṇḍala dīpanam
॥44॥

Pokud není řitní otvor očištěn, apána váyu nemůže volně
proudit. Proto ho nechte s nejvyšší péčí praktikovat tuto
očistu tlustého střeva.
Tyčkou z Haridry (kurkuma) nebo prostředníčkem by měl
být řitní otvor opatrně a opakovaně vyčištěn vodou.
Toto odstraňuje zácpu, zažívací obtíže, dyspepsii a
zvyšuje krásu a vitalitu těla a zapaluje oblasti trávicího
ohně (tj. trávicí šťávy).

ČÁST II.
Basti
Shadkarma, (Ch.-1, V.-45)
वदतरयर भयरव।
अथ बवसतपपरकरणमप। जलबवसतव शभषकबवसतबरवसतव सययवदववधय सम-तय। जलबवसतय जलवे कभ ययरचछभ षकबवसतय सदय वकतर ॥४५॥
dvitoyo bhāgaḥ। atha bastiprakaraṇam। jalabastiḥ śuṣkabastirbastiḥ syādvividhā sma-tā।
jalabastiṃ jale kuryācchuṣkabastiṃ sadā kṣitau ॥45॥

Basti se popisují dva druhy,
a sice Džala Basti (vodní Basti)
a Súkša Basti (nebo suché Basti).
Vodní Basti se provádí ve vodě
a suché Basti se provádí vždy na zemi.

DŽALA-BASTI
Shadkarma, (Ch.-1, V.-46-47)
अथ जलबवसतव। नयवभमग्नजलवे पययभय नयसतवयनभतकटयसनमप। आकभ ञचनय पपरसयरञच जलबवसतय समयचरवेत प ॥
४६॥
प भववेतसवचछनददवेरशच कयमदवेवसमर भववेत प ॥४७॥
पपरमवेहञच उदयवतर कपररवययभय वनवयरयवेत।
atha jalabastiḥ। nābhimagnajale pāyuṃ nyastavānutkaṭāsanam। ākuñcanaṃ
prasārañca jalabastiṃ samācaret ॥46॥
pramehañca udāvarttaṃ krūravāyuṃ nivārayet। bhavetsvacchandaderaśca
kāmadevasamo bhavet ॥47॥

Po vstupu do vody a zaujmutí pozice Utkatásany*
ho nechcte sevřít a povolit kruhový řitní svěrač.
Toto se nazývá Džala-Basti.
Toto léčí Praméha (nemoci močového ústrojí),
udavarta (poruchy zažívání) a Kruraváyu (poruchy
větru). Tělo se osvobozuje od všech nemocí a
stává se tak krásným, jako je tělo boha Cupida.

STHALA-BASTI
Shadkarma, (Ch.-1, V.-48)
बवसतय पवशचमरतयनवेन चयलवयतवय शनचरधव। अवशवनधमभदरप यय पययभमयकभ ञचयवेत प पपरसयरयवेत प ॥४८॥
एवमभययसयररवेन करषठदरषर न ववदतवे। वववदरयजवे जठरयवग्नमयमवयतय ववनयशयवेत प ॥४९॥
bastiṃ paścimottānena cālayitvā śanairadhaḥ। aśvinīmudrayā pāyumākuñcayet prasārayet ॥48॥
evamabhyāsayogena koṣṭhadoṣo na vidyate। vivarddhayejjaṭharāgnimāmavātaṃ vināśayet ॥49॥

V pozici Paščimottány* ho nechejte pohybovat vnitřnostmi
pomalu dovnitř, pak sevřít a roztáhnout kruhový svěrač řiti
s Ašviní-Mudrou*.
Při praktikování této yogy nikdy nedojde k zácpě a zvyšuje
trávicí oheň a léčí nadýmavost.

ČÁST III.
NÉTI
Shadkarma, (Ch.-1, V.-50-51)
द धयर भयरव ॥
तत
भ रप य नयसयनलवे पपरववेशयवेत।
प मभखयवननररमयवेतपशचयतप पपररचयतवे नवेवतकमरकमप ॥५०॥
ववतवसतमयनय सकभ मसत
सयधनयननवेवतकययरसय खवेचरधवसवदमयपनभययतप। कफदरषय ववनशयवनत वदवयददवषटव पपरजययतवे ॥३१॥
tṛtīyo bhāgaḥ ॥
vitastimānaṃ sūkṣmasūtraṃ nāsānale praveśayet। mukhānnirgamayetpaścāt procyate
netikarmakam ॥50॥
sādhanānnetikāryasya khecarīsiddhimāpnuyāt। kaphadoṣā vinaśyanti divyadṛṣṭiḥ prajāyate ॥51॥

Vezměte tenké vlákno měřící vitasti* a zastrčte ho do
nosních direk a po protažení ho vytáhněte ústy. Tomu se
říká Néti-Kriya.
Praktikováním Néti-Kriya člověk získá Khéčarí Siddhi. Ničí
poruchy Kaf* a způsobuje jasnozřivost a jasný zrak.
To je Néti krijá

ČÁST IV.
Laukikí jóga
Shadkarma, (Ch.-1, V.-52)
चतभथरर भयरव ॥ अथ लरवककधयररव। अमनदववेरवेन तभनदय तभ भपरमयवेदभ
भ यपयशवर यरव। सवर रररयवननहनतधह दवेहयनलवववदरनमप ॥५२॥
caturtho bhāgaḥ ॥ atha laukikīyogaḥ। amandavegena tundaṃ tu bhramayedubhāpārśvayoḥ।
sarvarogānnihantīha dehānalavivarddhanam ॥52॥

S Ánandou* pohybujte žaludkem a střevy ze strany na
stranu. Laukikí odstraní všechny nemoci a zvýší tělesný
oheň.
To je Laukikí

ČÁST V.
Trataka neboli zírání
Shadkarma, (Ch.-1, V.-53)
प ययवदशपरन पतवत तपरयटकय पपररचयतवे बभधचव ॥५३॥
पञचमर भयरव। अथ तपरयटकमप। वनमवेषरनमवेषकय तयकतवय सकभ मलकयय वनरधकयवेत।
एवमभययसयररवेन शयरभवध जययतवे धपरवमप। नवेतरप रररय ववनशयवनत वदवयददवषटव पपरजययतवे ॥५४॥।
pañcamo bhāgaḥ। atha trāṭakam। nimeṣonmeṣakaṃ tyaktvā sūkṣmalakṣyaṃ nirīkṣayet।
yāvadaśruna patati trāṭakaṃ procyate budhaiḥ ॥53॥
evamabhyāsayogena śāmbhavī jāyate dhruvam। netrarogā vinaśyanti divyadṛṣṭiḥ prajāyate ॥
54॥।

Upřeně se dívejte bez mrknutí oka na jakýkoli malý
předmět, dokud nezačnete slzet. Tomu moudří říkají
Trátaka.
Praktikování této jógy zajistí Sambhavi siddhis*;
rovněž tak odstraní všechny oční nemoci a navodí
jasnozřivost.
To je Trátaka

ČÁST VI.
* Kapalbhati *
Shadkarma, (Ch.-1, V.-55)
षषठर भयरव। अथ कपयलभयवतव। वयमकपरमवेणवयभतकपरमवेण शधतकपरमवेण ववशवेषतव। भयलभयवतय वतपरधय कभ ययरतकफदरषय वनवयरयवेत प ॥५५॥
ṣaṣṭho bhāgaḥ। atha kapālabhātiḥ। vāmakrameṇavyutkrameṇa śītkrameṇa viśeṣataḥ।
bhālabhātiṃ tridhā kuryātkaphadoṣaṃ nivārayet ॥55॥

Existují tři druhy kapalbhati:
VÁMA-KRAMA,
VJUT-KRAMA A
ŠÍT-KRAMA.
Všechny odstraňují poruchy Kaf*.

Váma-krama
Shadkarma, (Ch.-1, V.-56-57)
अथ वयमकपरमकपयलभयवतव। ईडयय परभ यवेदययभय रवेचयवेवतपङ्रलयपभनव। वपङ्रलयय परभ वयतवय पभनशचनदपरवेण रवेचयवेत प ॥५६॥
प एवमभययसयररवेन कफदरषय वनवयरयवेत प ॥५७॥
परभ कय रवेचकय ववेरवेन न तभ चयलयवेत।
atha vāmakramakapālabhātiḥ। īḍayā pūrayedvāyuṃ recayetpiṅgalāpunaḥ। piṅgalayā pūrayitvā
punaścandreṇa recayet ॥56॥
pūrakaṃ recakaṃ vegena na tu cālayet। evamabhyāsayogena kaphadoṣaṃ nivārayet ॥57॥

Nadechněte levou nosní dírkou a vydechněte pravou, poté
opět nadechněte pravou a vydechněte levou.
Nádech a výdech je nutné provádět nenásilně. Toto cvičení
odstraňuje poruchy Kaf*.
To je Vámakrama kapálbhanti

Vjutkrama
Shadkarma, (Ch.-1, V.-58)
प पययय पययय वयभतकपरमवेण शलवेषमदरषय वनवयरयवेत प ॥५८॥
अथ वयभतकपरमकपयलभयवतव। नयसयभययय जलमयकदषय पभनवर कतपरवेण रवेचयवेत।
atha vyutkramakapālabhātiḥ। nāsābhyāṃ jalamākṛṣya punarvaktreṇa recayet। pāyaṃ pāyaṃ
vyutkrameṇa śleṣmadoṣaṃ nivārayet ॥58॥

Natáhněte vodu oběma nosními dírkami a nechte ji pomalu
vytékat ústy. To je vjut-krama, která odstraňuje poruchy
Kaf*.
To je Vjutkrama kapálbhanti

Sit-krama
Shadkarma, (Ch.-1, V.-59)
अथ शशतककरमकपसालभसाततत।
प एवमभययसयररवेन कयमदवेवसमर भववेत प ॥५९॥
शधतकदतय पधतवय वकतपरवेण नयसयनयलचववर रवेचयवेत।
न जययतवे वयदरकय च जवरय नचव पपरजययतवे। भववेतसवचछनददवेहशच कफदरषय वनवरयवेत प ॥६०॥
atha śītkramakapālabhātiḥ।
śītkṛtya pītvā vaktreṇa nāsānālairvirecayet। evamabhyāsayogena kāmadevasamo bhavet ॥59॥
na jāyate vārddhakaṃ ca jvarā naiva prajāyate। bhavetsvacchandadehaśca kaphadoṣaṃ
nivarayet ॥60॥

Nasajte vodu ústy a vytlačte ji nosem. Praktikováním této
jógy bude člověk podobný bohu Kámdéva.
Nikdy ho nepostihne stáří ani nezchátrá věkem. Tělo získá
zdraví a pružnost, poruchy Kaf* bude odstraněn.
Konec první lekce

