
Esej na téma vznik lidské bytosti:

Když jsem poprvé na přednášce viděla obrázek zrození bytosti okamžitě se mi v hlavě objevila 
nauka o závislém vznikání
Je-li tu nevědomost, jsou tu formace. Jsou-li tu formace, je tu vědomí. Je-li tu vědomí, je tu jméno a
hmota. Je-li tu jméno a hmota, je tu šest základen. Je-li tu šest základen, je tu dotek. Je-li tu dotek, 
je tu pociťování. Je-li tu pociťování, je tu toužení. Je-li tu toužení, je tu uchopování. Je-li tu 
uchopování, je tu bytí. Je-li tu bytí, je tu zrození. Je-li tu zrození, je tu stárnutí a smrt.
Je tu popsáno jak vzniká „porucha“, energie vytvářející touhy, které zapříčiňují neustálé zrozování a
smrt..
Vysvětleme si tedy jak vznikne naše nove bytí. 

A začneme od konce, smrtí.To jaký život žijeme produkuje nějaké touhy a činy, které udávají směr 
pro další zrození. Např. Když člověk koná špatné činy, zabíjí, krade zrodí se v bídném světě. 
Člověk, který žije dobře, koná správné činy a pěstuje prospěšné stavy mysli zrodí se v zemi bohů. 
Člověk který žije na základě pudových instinktů, v něvědomosti zrodí se v zemi zvířat. Když duše 
opustí fyzické tělo splyne s Brahma nejvyšším vědomím se svým stvořitelem. Brahma je 
neprojevená božská podstata. Ale tím jak je duše nasycena neklidem a touhami vznikne porucha,  
plán pro novou bytost.
Tedy příčinou je nevědomost překládána jako avidjá- nejjemnější forma hmoty. Příčinná látka, ze 
které je tvořena karána-saríra příčinné tělo. To obsahuje suksma sarira a sthula sarira v 
neprojevené podobě. 
Puruš ona duše je konatelem záměru, pro novou bytost. K ní se připojí prakrti tedy přirozená 
povaha či tendence pro dané tělo. Překládána též jako příroda. Jakmile se puruš spojí s prakrti 
podléhá vlastnostem přírody, které nazýváme trigun- satva, radzas, tamas. To také vysvětluje proč 
má každý jiné tělo hezké, ošklivé, lidské či zvířecí a je nucen konat tím či oním způsobem. Prakrti 
ovlivnuje naše karma, konáním v předešlém životě. 
Naše puruš má velké štěstí, že se narodí jako lidská bytost. Pravděpodobnost, že se tak stane je asi 
taková když se jednou za čas ze dna oceánu vynoří na hladinu želva, hlavou přesně do náhodně 
plujícího kruhu. Proto bychom měli vážit si svého života, projevovat vděčnost za každý den, pokoru
a uctu.
Další guny, kterým podléha puruš v hmotném světě jsou
Mano guny neboli vlastnosti mysli gján(vědomost) a agján(nevědomost).
gján též 4cíle života dharma- spráné konání v přítomném životě pro zajištění dobrého přístího 
zrození, artha- starost o svou fyzickou schránku, kama- zábava. Naplnění těchto tří cílů je věčné 
usilí člověka o zabezpeční svých potřeb. Čtvrtý cíl mokša konečné osvobození, nalezení věčného 
štěstí, kdy již nevyvstávají žádné potřeby, kdy člověk přestane být závislý na vnějších podnětech. 
Tedy ustání osobnosti je největší blaženost.
agján- vášeň(kám), kródh(hněv), mad(euforie), moha(touha), lobha(chamtivost). můžeme chápat 
jako omezení v naplňování cílů života. Každé usilí o dosažení prvních tří cílů ma i své negativní 
důsledky. Např. Budu vydělávat hodné peněz, mít velký dům, mnoho přátel atd to vytváří strast o 
udržení majetku, společenskéo statusu, touhu po stále více materiálních statků atd.
Co druzí nazývají slast, moudří označují jako strast. Co druzí vidí jako strast, moudří označují jako 
slast.
Dravja guny jsou vlastnosti „hmoty“. Máme 20 vlastností rozdělené na pasivní(santarpan) a 
aktivní(atapartan) např. studeny- teplý, rychlý-pomalý...
Pomocí gun můžeme popsat vlastnosti jednotlivých objektů at již živých či neživých. Např. kámen
může být tvrdý(kathina), těžky(guru),  velký(sthula) podobně v lidké těle můžem pozorovat různé 
manifestace gun. Například vezmeme-li člověka typu váta můžeme ho popsat pomocí vát gun 
suchý, lehký, chladný, subtilní, pohyblivý, drsný. 



Spojením puruš a prakrti vznikne ahamkár(ego) to je schopno uvědomovat si sama sebe, a 
rozlišovat svět kolem sebe. je to tak, že já vím to jsem já, mé tělo a toto je prostor ve kterém se 
ocitám.
Další parametry pro naši vznikající bytost dodá tan-mátrá-tan subtilní/jemný mátrá prvky
tan-mátra je vlastně neprojevené máhábhút 
-eter(akáš), vzduch(vájú), oheň(agni), voda(džal), země(prthví). Mahábhuty se v tan-mátře 
manifestují v podobe poznávacích smyslů sluch, hmat, zrak, chuť, čich. Např. z eteru vznikne sluch,
ze vzduchu sluch a dotek apod. Další smysly máme činné jako jsou usta, ruce, nohy, rozmnožování 
a vylučování.
Písma zmiňují 24 prvků tvořící tan-mátru, nám však pro představu stačí 10 výše zmíněných.
Tedy tan-mátra nám upřesní to, jak má být tělo zhmotněno. Zda bude mit bytost 2 či 4 nohy, usta ci 
zobak apod. Protože podle smyslů jsme schopni vnímat svět kolem sebe. Dalo by se říci jsme 
omezeni svými smysly a možnostmi těla
A tak nám vznikne subtilní, jemné tělo(šukšma šaríra). V dnešním jazyce bych nazvala takovým 
software.

Aby se mohlo projevit potřebuje naše bytost fyzickou schránku(shtula šaríra)- hrubé tělo či pole 
působnosti, které zajistí interakci s vnejsim svetem, ale podléha zrození, životu a smrti. 
Takže tridos a dhatu dotvoruji hmotné telo, jinak řečeno hardware :)
Teprve když se projevý mahábhút vnikne tridóš:
-váta(akáš, vajú), pitta(oheň, voda) kapha(voda, země)
Dominující guny udávají vlastnoti života. Prakti určí, které dóši budou v těle převažovat. Tedy k 
čemu bude mít tendenci. Zda bude tělo tenké či tlusté studené či horké, jaká bude mysl roztěkaná či 
ustálená. Ale také to jak budou fungovat jednotlivé orgány a tělní tekutiny.
Šad bhava je možno přeložit jako šest zdrojů/průvodců života/pocitů/bytí. Myslím, že lze přirovnat
k archetypům- lidské pravzory chování ci instinkty/pudy. Tedy takový základní program jak se 
chovat a reagovat v situacich které jsme nikdy neprožili a přesto víme jak konat
Zdroje sad-bhavy jsou psyhický-mysl, duše, otcovský- archetyp otce (anima), mateřský- archetyp 
matky (animus), výživový, toleranční
Dle těchto parametrů se začne v těle matky vyvýjet plod. Složený z dhátu(tkáně)
-rasa(plazma), rakta(krev), mámsa(maso), méda(tuk), asthi(kost), madždžá(?kostní dřeň),
šukra(vajicko, spermie)
Když je tělesná schránka dotvořena opustí tělo matky a začíná nový život. 

A jak z toho koloběhu zrozování a smrti ven. Jak splynout s Brahma. Postupem životů neplodit 
žádné touhy/ neklid. Tak nevznikne žádná porucha energie, která by nás od Brahma oddělila


