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Avatár Dattátreja

Dattátreja je v hinduismu uctíván jako avatár, božské vtělení, které
zahrnuje trojici bohů Datta = Brahma, Višnu a Šiva, a Atreja se odkazuje
k jeho fyzickému otci, mudrci Atrimu. Různé sekty jej uctívají různě
a považují za inkarnace nejrůznějších bohů, nejčastěji Šivy nebo Višnua.
Dattátrejovi je přisuzováno dílo Tripura Rahasja, velmi známé a významné
pojednání o advaitě védantě tradice Šrí vidjá, tedy podstatně tantrické.
Toto dílko ke studiu doporučoval i Ramana Maháriši.

Následuje krátký text, ve kterém Dattátreja shrnuje podstatné vlastnosti
a nutná pochopení hledajícího potřebné pro správnou meditaci na Já
a dosažení jeho uvědomění. Text je poplatný řádu potulných hledajících –
tzv. sanjásinů, proto některá přirovnání nebo verše není třeba chápat
doslova, zejména v našich podmínkách, ale ve správném duchu.

Mých 24 učitelů v praxi meditace na Já

Jednou, když se Dattátreja šťastně potuloval lesem, potkal krále Džadu.
Ten, když jej spatřil naplněného štěstím, zeptal se jej na tajemství jeho štěstí
a jméno jeho Gurua. Dattátreja odpověděl, že pouze Já je jeho guru, ale
přesto se naučil moudrosti od dvaceti čtyř Guruů. Dattátreja vyjmenoval
jména svých dvaceti čtyř Guruů a pohovořil o moudrosti, kterou se od
každého z nich naučil.

Jména mých dvaceti čtyř učitelů jsou: 1. Země, 2. Voda, 3. Vítr, 4. Oheň, 5.
Obloha, 6. Měsíc, 7. Slunce, 8. Holub, 9. Krajta, 10. Oceán, 11. Můra, 12.
Včela, 13. Včelař, 14. Slon, 15. Jelen, 16. Ryba, 17. Tanečnice Pingala, 18.
Krkavec, 19. Dítě, 20. Panna, 21. Had, 22. Lučištník, 23. Pavouk a 24.
Brouk.

1. Naučil jsem se trpělivosti v konání toho co je správné od ZEMĚ,
která vydrží všechna zranění a ublížení, které člověk provádí na
jejím povrchu, a přesto mu dává vše dobré, produkuje úrodu, plody
apod.
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