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„To největší dění na planetě 

Zemi je, když je žák se svým 

Mistrem a stává se 

osvíceným.“ 

Paramahamsa Nithyananda 
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Najvyššia Labuť 

Paramahamsa 
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Nejvyšší Labuť 

Paramahamsa 

 

Tento příběh se mi skutečně stal jako daršan, jako vize, jako zážitek. Z toho jsem vytvořil znak 

naší instituce. Když uvidíte na náš znak, uvidíte v něm ptáka Paramahamsu. Paramahamsa je náš 

symbol.  

Měl jsem krásnou vizi nebo zážitek, ze kterého jsem znak vytvořil. Rámakrišna mluví o velkých 

Labutích - Paramahamsech. Tyto velké Labutě jsou ve skutečnosti osvícení Mistři, kteří si vezmou 

ptačí tělo jen proto, aby se mohli procházet a dohlížet na své území! Jsou to metafyzičtí ptáci, 

které vidí jen osvícené oči nebo lidé, kteří žijí ve vyšší zóně vědomí.  

Samozřejmě jen když budete osvícení, budete schopni zůstat ve vyšším vědomí! Paramahamsa 

nikdy nesestoupí na planetu Zemi. Jen létá vysoko na obloze, užívá si a projevuje svou svobodu a 

svoji vlastní blaženost. Někdy sníží výšku a letí blíž k Zemi. 



 6 

 

 

Paramahamsa snese vejce, když je ve vzduchu. Ve vzdálenosti čtyřiceti procent od dotyku se zemí 

se vajíčko vylíhne. V šedesátiprocentní vzdálenosti se mládě vyklube a narostou mu křídla. Před 

tím, než se dotkne země, v devadesátiprocentní vzdálenosti se mládě jednoduše vznese a letí zpět 

do vzduchu. Nikdy se nedotkne země! Nikdy se nedotkne planety Země. Tito ptáci se nazývají 

Paramahamsové - nejvyšší Labutě, které jsou nedotčené světskými záležitostmi a představují 

osvícené vědomí od narození. 

O těchto velkých Labutích existuje malý příběh: 

Labuť letí vysoko na obloze. Když odraz Labutě dopadá na jezera nebo oceán nebo řeku, když 

odraz dopadne na vodní hladinu, všechny ryby (představující člověka nebo individuální vědomí) 

ve vodě začnou skákat: „Ó, přišla nějaká nová ryba! Přišla nějaká velká ryba!“ Všechny začnou 

skákat na odraz ve vodě a hrát si s ním. Už samotný pohled na odraz je naplňuje radostí.  

Některé ryby skočí tímto a některé tamtím směrem. Některé ryby si pomyslí: „Jaká je to krásná 

ryba, jaká je to úžasná ryba!“ A budou skákat sem a tam. Některé ryby začnou volat na ostatní 

ryby: „Hej, pojďte rychle, pojďte se podívat na tuto nádhernou rybu, na tuto pěknou rybu!“ 
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Nejvyšší Labuť letí nad jezerem 
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Ryby skáčou nad odraz Labutě v domněnce, že jde o nový druh ryby 
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Některé ryby dokonce ohradí odraz a prohlásí: „K této rybě se můžeme přiblížit jen my!“ Některé 

ryby, které skočí k odrazu, budou mít pocit, že je ryba objímá. Vrátí se zpět a napíšou své 

vzpomínky. „Ach! Tato ryba je tak velká, tak milující, vyzařující soucit; jaká úžasná láska a soucit!“ 

Některé další ryby začnou kupovat sousední pozemky, nemovitosti v domnění, že tam může přijít 

Labuť. Některé jiné ryby tvrdí: „Jsem bratr Labutě." „Jsem syn Labutě." „Jsem miláček Labutě.“ 

Odehrává se skutečné drama!  

Některé ryby, které vyskočí trochu dál od odrazu, budou mít pocit, jako by je Labuť chtěla odtud 

vykopnout, jako by je odraz chtěl vykopnout. Vyjdou ven a řeknou: „Ne! Tato ryba je arogantní. 

Není tak laskavá, jak mi říkaly ostatní ryby. V knihách jsem četla, že je velmi milující a soucitná. 

Šla jsem tam a Labuť mě vyhodila. Není taková soucitná, jak tyto ryby tvrdí.“  

Když je voda klidná, vidí ryby jeden druh odrazu Labutě. Když je voda rozbouřená, vidí jinou 

podobu Labutě. Když se pohybují spolu s vodou, vidí ještě další podobu Labutě. Hádají se mezi 

sebou a tvrdí, že to, co každá z nich vidí, je skutečná Labuť, a to vše jen při pohledu na odraz! 

Jednotlivé ryby nebo skupiny ryb si udržují všechna různá vnímání odrazu Labutě.  
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Labuť si jen letí dál a ryby se jen nadále hádají. Když ryby nevidí odraz Labutě, tak si vůbec 

nevzpomínají na ten odraz, který je jen před chvílí naplnil radostí. Jejich paměť je krátká, a tak se 

opět věnují svému jídlu, páření, hádkám a umírání!  

Najednou začne Labuť létat nad pevninou. Odraz, který se objevoval na vodě, náhle zmizí! 

Všechny ryby začnou okamžitě naříkat: „Co se stalo? Naše Labuť zmizela! Co se stalo s naší 

Labutí?" Ale oni nikdy nepochopí, že Labuť nikdy na planetu Zemi nedosedla, aby teď mohla 

zmizet! Různé druhy ryb se shlukují kolem odrazu. 

Některé ryby jsou velmi zaneprázdněné a skáčou sem a tam. A když tyto ryby skáčou sem a tam, 
odraz se začne pohybovat kvůli vlnám, které ryby vytvářejí. A tak si tyto ryby myslí, že se Labuť 
pohybuje. Ryby nedokážou rozlišit odraz od zdroje. Jsou příliš nadšené z odrazu "velké ryby" ve 
vodě. Některé ryby mají dokonce pocit, že se stávají osvícenými.  

Mají pocit, že čím blíže jsou k odrazu, tím rychleji budou osvícené! Přirozeně, kamkoliv odraz 
dopadne, automaticky tam vzniknou ašrámy, komunity a chrámy! Není třeba nic dělat, oni prostě 
vzniknou! Pokud odraz dopadne na Malajsii, všechny malajské ryby se shromáždí a chrám bude 
postaven!  
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Ryby se snaží vidět Labuť z různých úhlů 
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Pokud odraz Labutě dopadne na Los Angeles, všechny ryby v Los Angeles se shromáždí a chrám 

bude postaven! Pokud odraz dopadne na Bangalore, všechny bangalorské ryby se shromáždí a 

chrám bude postaven! Pokud odraz dopadne na nějakou jinou zemi nebo město, shromáždí se 

tam všechny ryby a přirozeně se tam postaví ášram!  

Najednou začne nad zemí létat Labuť. Odraz, který se objevoval na vodě, náhle zmizí! Okamžitě 

začnou všechny ryby naříkat: „Co se stalo? Naše Labuť zmizela! Co se stalo s naší Labutí?“ 

Některé ryby se začnou na Labuť zlobit: „Co to má znamenat? V důvěře k této Labuti jsme 

postavili tak nádherný dům a všechny další budovy kolem něj. Teď má každá ta budova cenu pět 

set tisíc!“ Labuť si však blaženě letí dál nedotknutá dramatem odehrávajícím se mezi rybami. 

Ryby nikdy nepochopí, že Labuť nikdy na planetu Zemi nedosedla, aby teď mohla zmizet!  

Celé je to jednoduše jen drama! Stejně tak i vy jste si ve svém životě začali myslet, že máte duši. 

Samozřejmě, že máte duši, ale ta je úplně jiná než to, co chápete jako svou duši. Je to stejné jako 

vaše nepochopení o odrazu Labutě. Na základě vašeho vlastního pochopení se však začnete 

chránit a vytvářet si kolem sebe plot. 
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Vytvoříte si dům, rodinu, vztahy, sociální jistoty a bohatství a pak se rozhodnete: „Ach! Potřebuji 

také i duchovní růst!“ 

A tak jdete za nějakým guruem a už začínáte hledat i duchovno. Ale zapomínáte na to, že 

samotná Labuť jako taková se vůbec nestala! V tom, co vidíte, není žádná Labuť. Vy si jen hrajete 

s jejím odrazem.  

Problém je v tom, že samotný odraz Labutě je tak půvabný a krásný, že většina ryb nemá žádnou 

motivaci vzhlédnout! Ryby si ve vodě spokojeně staví zdi a ploty v domněnce, že Labuť vlastní.  

Existují však i inteligentní ryby, které si myslí: „Ne! Tohle nevypadá jako ryba. Zdá se, že tohle 

je něco jiného!“ Některé inteligentní ryby najednou začnou uvažovat tímto způsobem. Těmto 

rybám říkáme oddaní!  

Existuje několik dalších ryb, i když jen několik, které jsou ještě inteligentnější. Uvidí odraz a 

řeknou: „Nejenže je to něco jiného než ryba, ale dokonce je to odraz něčeho!“ Vzhlédnou a uvidí 

letící Labuť. A tyto ryby se nazývají učedníci! 
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Rozumíte? Existuje mnoho úrovní ryb. Některé ryby skočí směrem k odrazu a mají pocit, že je 
odraz objímá. Budou cítit, že je velmi milující, pečující a soucitný. Vrátí se a napíšou své 
vzpomínky. Toto je první úroveň. Buď pro Něj vytvoří webové stránky, anebo o Něm napíšou 
knihu.  

Je několik ryb, které skočí na druhou stranu, pryč od odrazu, a prohlásí: „Ne! Ta ryba mě vyhodila! 
Není milující ani soucitná!“ Toto je jedna skupina ryb.  

Některé vzácné, inteligentní ryby vzhlédnou a řeknou: „Ne! To není ryba jako jsme my! Tohle je 

něco jiného!“  

Podívejte, v Bhagavadgítě1 je jedna krásná sloka (verš), která říká, že každý, kdo si myslí, že Guru 

je lepší člověk, zneužívá Božskou přítomnost. Guru nejenže není lepší člověk, ale je zcela odtržen 

od samotné myšlenky lidské bytosti!  

On je úplně jiný druh bytosti! Takže jen pár inteligentních ryb dostane tuto myšlenku: „Ne! On 

není lepší ryba nebo velká ryba anebo něco podobného. Dokonce ani není stejný druh, za jaký se 

považujeme my. Samotná kvalita, samotná myšlenka je zcela odlišná. Z těchto lidí, kteří to cítí, 

kteří mají to štěstí, že jim to „klikne“, se začnou stávat oddaní! 

  
* posvátné verše, které odevzdal osvícený mistr Krišna svému žákovi Ardžunovi 
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Některé ryby vzhlédnou 
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Jen ty začnou žít v její blízkosti nebo začnou velmi upřímně žít vše, co zachytili v projevu Labutě. 

Pochopte, že lidé, kteří přijdou a odejdou, ryba, která tvrdí, že On je milující a soucitný, stejně 

jako ryba, která vyskočí nahoru a řekne: „Ne, toto celé je jenom obchod...“ Obě ryby jsou pouze 

„spotřebiteli“. 

Jen ryba, která se začne rozhlížet kolem sebe, začne cítit: „Ne, tohle není ryba, to nemůže být jen 

taková ryba jako my...“ Je investor! Začne investovat. 

Jen když pochybujete: „Ne, to není jen ryba, je to něco jiného.“ Tehdy jste připraveni vzhlédnout 

a vidět zdroj. Když se podíváte nahoru a uvidíte původní Labuť, pochopíte pravdu! Nejen to, 

najednou zjistíte, že jste taky nikdy nebyli rybou, ale že jste si mysleli, že jste byli ryba! Najednou 

si uvědomíte: „Hej! Já jsem také Labuť!“ 

Potom budete jen tak létat a hrát si s Labutí: 

Dokud neuvidíte létat Labuť, neuvědomíte si, že jste také Labuť. Jste Labutí, která z  
nějakého důvodu spadla do vody a zapomněla, že dokáže létat. Jen se převalujete z jedné  
strany na druhou, trápíte se, snažíte se přežít a myslíte si, že jste ryba. Taková je pravda. 
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Uvědomte si jednu důležitou věc: ať už skákající ryby čeří nebo pohnou odrazem, nebo cítí, že 

odraz je milující a soucitný a objímá je, nebo cítí, že je to všechno jenom obchod a nenávidí to, 

nebo se podívají víc do hloubky a přijdou na skutečnost Labutě, že přes všechna tato stádia Labuť 

vůbec nic z toho nezajímá. Vůbec se jí to nedotýká. Není ani dotčená a ani se o to nestará! To je 

krásné! Její odraz padá na jezero z jediného důvodu: doufá, že možná vzhlédne pár ryb, to je vše! 

Možná se pár ryb podívá nahoru… 

Pochopte: 

Na první úrovni, když skočíte a řeknete, že je soucitný, jste ryba a ten odraz je také ryba. 

Když vyskočíte a řeknete: „Ne, ne, není to tak, jak si myslíme, je to všechno jenom bláznění, 

marketing...“ Opět jste ryba a on je taky jen jedna další ryba. 

Na třetí úrovni, když se podíváte na odraz a řeknete: „Ne, tohle není ryba.“ Pak nejste ryba a Ona 

také není ryba. Ona je odrazem a vy jste také odrazem odrazu. Z tohoto důvodu jste schopni cítit, 

že je to něco jiného. 

Potom, na čtvrté úrovni, když vzhlédnete, On je Labuť a vy jste též Labuť! 
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Zároveň s vaší transformací s ním budete prožívat vyšší zkušenosti. A viděním toho, že zažijete 

Jeho vyšší úrovně, vaše transformace bude pokračovat; obě jsou spolu úzce propojené. 

Když v idolu vidíte božskost, je to první úroveň. Když vidíte božskost v žijícím člověku, v Guruovi 

nebo v Mistrovi, je to další úroveň a nazývá se Guru Bhakti - oddanost vůči Guru. Uvidíte, že Guru 

Bhakti náhle vede k Atma Bhakti - oddanosti k Sobě! Guru právě otočí oddanost, kterou k němu 

chováte, na vás a řekne: „To, co je uvnitř tohoto systému, je také uvnitř tamtoho systému. ‚Tat 

tvam asi‘ - Ty jsi To!“. 

Odraz Labutě se uskuteční všude jen proto, aby možná pár ryb vzhlédlo. Ale pochopte jednu věc: 

tyto rituály, obřady, chrámy, ášramy, všechno je pro službu, pro veřejnost. Měli byste si 

pamatovat jednu věc, nezapomeňte vidět Labuť. Některé ryby jsou tak zaneprázdněné sbíráním 

oblázků, aby zvětšily výšku chrámu, že se zapomenou podívat nahoru, aby viděli Labuť. Brzy ráno 

už tam možná Labuť nebude, zůstane jen prázdná voda. Zaseknou se v pomníku, který si postavili. 

Labuť zmizela. 

Vše, co potřebujete udělat, je vzhlédnout nahoru! Podívejte se na skutečnou Labuť, nenechte se 

chytit do jejího odrazu! Jen vzhlédněte a jednoduše uvidíte, že také nejste ryba, také máte křídla 

a můžete létat jako Nejvyšší Labuť neboli Paramahamsa. Vy jste On. 
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Než Labuť zmizí, nezapomeňte se podívat nahoru, abyste ji uviděli. Někdy si lidé jen hrají, a tak ji 

promeškají. Zapomenou se podívat nahoru a nevidí Labuť v domnění, že tam bude navždy. 

Takže to nepromeškejte ... 

Dokážete-li nad tímto příběhem meditovat, tak vám říkám, že v tomto okamžiku jste osvobozeni! 

Pokud můžete, zaměřte se na toto jediné pochopení, jako v zenovém kóanu. Pamatujte si, že jste 

se nikdy nestali takovými, jakými si myslíte, že jste se stali; to, co si myslíte, že jste vy, nejste 

vy. 

Vaším kořenem je neexistence, což znamená nirvána. Představte si, že se tolik třesete, abyste 

ochránili něco, co neexistuje. Proud teče; pokud se ryba pokusí proud zatlačit nebo pokud se 

pokusí proud zastavit, zaznamená ji proud vůbec? Ať už se snažíte stát osvícenými, nebo jste proti 

osvícení, Bůh o tom všem nic neví. 
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„Vzhlédni.“ 
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Všechny ryby, které vidí Labuť, si myslí: „Pojďme zastavit proud. Pojďme postavit bariéru  

a zastavme tento proud.“ Kdyby se všechny ryby postavily v proudu a pokusily se ho zastavit, 

myslíte, že by se jim to podařilo? Proud ani nepozná, že se ho ryby pokoušejí zastavit! 

Stejně tak, když se nestáváte osvícenými nebo si neuvědomujete, co je skutečnost, váš „atman 

(duše)“ to vůbec neví. Nejste propojeni s vaším bytím ani natolik. Cokoliv, co si myslíte, že jste vy, 

je jednoduše jen neexistující. 

 

VELKÉ OSVÍCENÉ BYTOSTI - PARAMAHAMSOVÉ 

Velcí osvícení Mistři jsou Paramahamsové, kteří se jednou za čas dotknou planety Země a přijmou 

lidskou podobu s posláním. Paramahamsa je ten, kterého jeho duchovní probuzení dovede k 

osvícení ještě před obdobím dospívání. Taková bytost se nikdy nedotkne dna; její duše se vznáší 

vysoko ještě před tím, než se zamotá do sítě pozemské reality. Paramahamsové jsou vzácné 

bytosti, jejichž nevinná moudrost pronikne i do toho nejzatvrzelejšího srdce a mysli. 
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Božská energie kundaliní, která je energií vesmíru a proudí každým jedincem, je u těchto bytostí 

uložena v čakře muladhara (energetické centrum na koření páteře) a nikdy se nepohybuje 

směrem dolů tak, jak se tomu děje u běžných lidí v době dospívání.  

U všech lidí proudí tato energie shora dolů a vede k sexuálnímu probuzení a touze naplnit potřebu 

rozmnožování. U Paramahamsy je energie kundaliní probuzená před pubertou a stoupá v době 

duchovního probuzení směrem vzhůru místo dolů, aniž by spustila touhu po sexuálním požitku. 

Energie Paramahamsy zůstává čistá, nenarušená a výjimečná. Jejich smyslem života je odevzdat 
zbytku lidstva tuto pravdu, kterou dostali jako dar, a doufají, že alespoň někteří z nich sami zažijí 
záblesk této pravdy. Každý Paramahamsa prodává toto poselství svým vlastním 
nenapodobitelným stylem. Rámakrišna, věčně ve své božské extázi, inspiroval ostatní 
prostřednictvím oddaností neboli bhakti. Bhagaván Ramana Maháriši, další velký Paramahamsa, 
předával své poselství hlavně v tichu, prostřednictvím procesu rozlišování. Jsou i jiní, kteří 
prostřednictvím svého dotyku a někdy i pouhým pohledem předávali svou moudrost 
následovníkům, kteří byli připraveni přijmout pravdu. Ať už tuto Pravdu prodávají jakýmkoli 
způsobem, nesmíme zapomenout, že na planetě Zemi byli jen a jen z jediného důvodu: v naději, 
že alespoň několik lidí vzhlédne, uvidí Pravdu a stane se Jí.  


