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Najbrž se danes v globalnem svetu ni treba 
spraševati, zakaj prevod enega najvažnejših filo-
zofskih spisov Indije, Upanišad, v slovenski jezik. 
Viktorija Kos je poglabljala in ubesedila svoja 
dosedanja znanja in duhovne izkušnje. S prevajan-
jem Upanišad, izjemnim izročilom stare Indije, se 
je lotila zahtevne naloge, ki bo brez dvoma oboga-
tila našo kulturo z njihovo modrostjo, z njihovim 
pogledom na človeka in svet. Verjamem, da bodo 
besedilo in komentarji pripomogli k večji odprtosti 
in pripravljenosti, da poglabljamo svoje duhovne 
korenine. Prevodi so blagoslov, ki nas odpirajo v 
globlji svet in vodijo k temeljnemu, k resnici.

prof. dr. Janez Juhant, iz spremne besede

Globočine pretanjenih iskanj indijskih modrecev 
onkraj konvencionalnih družbenih vezi, religijskih 
dogem in političnih avtoritet, ubesedene v srčiki 
neizmernega bogastva indijske duhovne dediščine, 
v Upanišadah v prevodu Viktorije Kos, nagovarjajo 
sleherno bralko in bralca.

prof. dr. Nina Petek

To je govorica z močjo in neposrednostjo ognja. 
Nobenih ovinkov, ampak skrajno neposredno govor-
jenje o bistvu – najbolj preprosto, kot je mogoče, 
a prav s tem najbolj zahtevno. Kajti upanišad ne 
dojamemo takrat, ko jih intelektualno razumemo, 
ampak takrat, ko nas njihov nauk prerodi; ko posta-
nemo drugo bitje kot tisto, za katero smo mislili, 
da smo. 

dr. Miklavž Komelj
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Atman je skrit v vseh bitjih, 
a njegove sijoče svetlobe ne vidimo, 

le vidci ga s svojim prodornim,
subtilnim vidom uzrejo.

 
Katha upanišada

 

Svetloba, ki sije nad nebesi,  
nad vsemi svetovi, nad vsem,

na najvišjih ravneh, nad katerimi ni še višjih – 
je ista Svetloba, ki sije v človeku. 

 
Čandogja upanišada
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Uvod k Upanišadam
Upanišade so najstarejši filozofski in mistični spisi, ki prežemajo indijsko 

filozofijo, kulturo in življenje. Razširile so se tako na Vzhod, vse do Japon-
ske, kot na Zahod, v Evropo in Ameriko. Govorijo o nevidni Resničnosti in 
nam odkrivajo skrivnost človeškega življenja. V njih je razloženo, kakšna je 
narava sveta, človeka in Najvišje Resničnosti. Upanišade nam pomagajo, da 
pogledamo, kaj je onstran tega, kar lahko vidimo, čutimo in mislimo. Mod-
reci v njih nam razkrivajo, da je ta svet le senca prekrasne Resničnosti, ki so 
jo sami spoznali in nas vabijo, da jo tudi mi odkrijemo. 

Nemški filozof Arthur Schopenhauer je imel Upanišade na mizi in jih 
je vsak večer bral pred spanjem. Dejal je: »Upanišade so sad najvišje člove- 
ške modrosti. Zame presegajo človeško misel. Proučevanje Upanišad je bilo 
zame izreden navdih in tolažba moji duši. Iz vsakega stavka vejejo globoke, 
izvirne in plemenite misli. Celotno besedilo prežema vzvišen, svet in slove-
sen duh. Na celem svetu ni bolj koristnega branja, ki povzdiguje duha, kot so 
Upanišade. So uteha mojega življenja in bodo uteha ob moji smrti.«1  

Mnogi iskalci resnice na Zahodu so občudovali védenje, o katerem govo-
rijo modreci v upanišadah: David Hume, Voltaire, Thomas Jefferson, Frie- 
drich Schelling, H. D. Thoreau, Ralph W. Emerson, Walt Whitman, Max Mu-
ller, Paul Deussen, Paul Gauguin, Lev Tolstoj, W. B. Yeats, Herman Hesse, 
Rene Guenon, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, T. S. Eliot, Werner Heisenberg, 
Frithjof Schuon in mnogi drugi.

Ameriško-angleški pesnik T. S. Eliot je dejal, da ko skušamo razumeti to, 
kar pravijo indijski filozofi in doumeti njihovo subtilnost, večina največjih 
evropskih filozofov izgleda kot šolarji.2 

Upanišade vsebujejo znanje, ki ga ni mogoče pridobiti z intelektom. Kot 
je ledena gora vidna le na vrhu, večino pa je je pod vodo, tako tudi človek 
dojema in razumeva stvarnost le s čutili in umom, ki so zelo omejeni, večino 
resničnosti pa ostaja zanj nevidna. 

Rešitve glavnih bivanjskih težav ne moremo najti sami. To stvarstvo je 
preveč zapleteno, da bi ga lahko razumeli z intelektom. Subtilni in duhovni 
svetovi niso dostopni človekovemu običajnemu izkustvu. Vsak iskalec resni-
ce si zastavlja vprašanja: »Zakaj obstaja ta svet? Kdo ga je ustvaril? Kakšen 
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je njegov namen? Zakaj smo se znašli v njem in kakšen je smisel človeškega 
življenja? Kako se rešiti bolečine, da bi lahko uživali v miru in radosti? Ali je 
Stvarnik do svojih stvaritev brezbrižen ali pa na človeka gleda s sočutjem?« 
Vsak radoveden duh želi dobiti odgovore na ta vprašanja. A prejmemo jih 
lahko le tedaj, ko si pridobimo resnično védenje. Modreci so tisti, ki nam ga 
lahko podarijo. Če je naše hrepenenje dovolj močno, bomo lahko stopili na 
pot spoznanja samega sebe, ki je pot, ki vodi v osvoboditev. 

Vede 

Vede pomenijo znanje ali védenje. Podajajo znanje o naravi stvarnosti. 
So najstarejši ohranjeni zapisi religioznega in filozofskega znanja in modro- 
sti ter vsebujejo mnoge znanosti, kot so slovnica, astrologija, matematika, 
astronomija, ajurveda, arhitektura ali vastu šastra, psihologija, glasba, umet-
nost in druge. Vede segajo v davno preteklost. Zapisane so bile od drugega 
tisočletja pred našim štetjem naprej. Zbral in zapisal jih je Vjasa. Poznamo 
štiri zbirke: Rigveda, Jadžurveda, Samaveda in Atharvaveda, ki so razdeljene 
v samhite, ki so zbirka hvalnic ali manter, in brāhmane, ki vsebujejo pravila, 
predpise za darovanje in razlago manter. Del brāhman so āranyake ali goz-
dna besedila, ki vsebujejo različne oblike čaščenja in meditacije. 

Indijci verjamejo, da so Vede božje razodetje, sveto znanje, ki so ga staro-
davnim rišijem razodeli bogovi in se je ustno prenašalo iz roda v rod. Zato se 
imenujejo Śruti, śru pomeni čuti ali slišati. So zbirka pesmi, hvalnic, izrekov 
in magičnih formul, s pomočjo katerih so svečeniki ali brahmini, opravljali 
obrede. Na ta način so vplivali na različne moči in bogove, ki so jim prinašali 
srečo, blagostanje, pregnali so zle sile, po smrti pa so jih nagradili z odhodom 
v nebesa. 

Vede vsebujejo obrede in pravila ravnanja, etiko, ki človeku pomagajo 
doseči višji, nebeški svet. Govorijo o Zvoku, ki se imenuje Om, Vāc, Nāda, 
Akash Bani, ki je izvor vsega stvarstva. Zaključni del āranyak ali gozdnih 
besedil so upanišade.

Nadaljnji razvoj indijske misli predstavljajo različne šole, ki priznavajo ali 
pa zanikajo, da so Vede izvor vsega znanja, da sta Brahman – Atman temelj-
no počelo stvarnosti in da obstaja posmrtno življenje. Obstajajo ortodoksne 
filozofske šole, āstika, in neortodoksne, nāstika. 

Šest glavnih ortodoksnih šol so: sankhja, ki je najstarejša šola in govori o 
dveh počelih: o duhu ali zavesti in materiji, ustanovil jo je Kapila, sankhja pra-
vi, da je spoznanje mogoče s pomočjo čutnega zaznavanja, sklepanja in priče- 
vanja modrecev, cilj življenja je osvoboditev; šola joge je podobna sankhji, 
njen ustanovitelj je Patandžali; njaja je dualistična šola, ki je razvila logiko, 
metodologijo in spoznavno teorijo, njen ustanovitelj je Aksapada; vaišeši-
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ka je naturalistična šola, ki uči atomizem, njen ustanovitelj je Kanada; mi-
mamsa je razvila hermenevtiko, metodo razlaganja, njen ustanovitelj je Džai- 
mini; šesta šola pa je vedanta, ki je danes najvidnejša in predstavlja indijsko 
filozofijo na splošno.

Upanišade

V starodavnih časih je bilo življenje na bregovih rek Ind, Ganges in dru-
gih prijetno in polno obilja. Ljudje so živeli v prekrasni naravi. Indijska civili- 
zacija je cvetela, življenje je bilo izpolnjeno z mirom, veseljem in radostjo. A 
ne glede na to je takrat živelo veliko ljudi, ki so iskali osvoboditev. Načiketa, 
ki je živel v premožni družini, je zavrnil nadvse zapeljive ponudbe Kralja 
smrti in je raje sprejel pot osvoboditve. Maitreji ni bilo mar za bogastvo in 
je želela izvedeti, kako lahko postane nesmrtna. Želja po osvoboditvi ni bila 
rezultat zunanjih okoliščin, temveč gorečega hrepenenja.

Moški in ženske različnih starosti so se bili pripravljeni odreči vsemu, da 
bi dosegli nesmrtnost in osvoboditev. Človek si ne more kaj, da ne bi obču-
doval njihovo močno voljo in globoko hrepenenje njihovih src. 

Iskalci resnice, ki so dosegli popolno spoznanje, so bili tisti, ki so osnovali 
indijsko filozofsko misel. Indijska filozofija je bila vedno samostojna veda in 
je imela vidno mesto v indijski kulturi. Dolge javne razprave so bile del so-
cialnega življenja. Slaven ni bil tisti govornik, ki je pripadal določeni šoli ali 
višjemu razredu, temveč tisti, ki je bil najbistrejši in najmodrejši. Običajno je 
bil to modrec, ki je imel lastno izkustvo duhovne resničnosti. Indijska filo- 
zofija je način življenja in ne abstraktno, teoretično razpravljanje. V Indiji, 
ki je dajala prednost svobodi, moči intelektualnega dokazovanja in duhovni 
izkušnji, je lahko imel vsak svoje prepričanje, zato so v tej deželi živeli skep-
tiki, racionalisti, svobodomisleci, materialisti, hedonisti, neverniki in veliko 
modrecev, mistikov. Vse to je odraz intelektualnosti indijskega človeka, ki 
išče resnico in notranji red v vseh stvareh.

Ko skuša indijska misel opisati stvarnost, postavi v središče človeka. Pra-
vi, da je v človeku duh, ki je srčika vsega, kar obstaja. Razlog, zakaj človek 
trpi, je ta, da je pozabil na to, kdo je v resnici, pozabil je na Atmana, na svojo 
Dušo, ki je eno z Najvišjo Resničnostjo, Brahmanom.

Upanišade razlagajo, kaj je absolutno duhovno počelo ali Brahman, ki je 
Najvišja Resničnost ali Najvišja Zavest, kaj je individualno duhovno poče-
lo ali Atman, Duša, iz česa sestoji to stvarstvo, govorijo o enosti vsega, kar 
obstaja, kako si lahko človek pridobi pravo védenje in doseže osvoboditev. 

Upanišade izhajajo iz besede sad sedeti, ki sta ji bili dodani dve pred- 
poni upa zraven, blizu in ni spodaj. Upanišade torej pomenijo védenje, ki ga 
učenec prejme, ko sedi ob Učitelju. Druga razlaga upanišad pa pravi, da sad 
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pomeni uničiti. Védenje človeku pomaga, da uniči ali stre okove nevednosti, 
spozna samega sebe in postane nesmrten.

Tako vedski spisi kot upanišade segajo v davno preteklost. Nihče ne ve, 
kdaj so živeli modreci in učenci, ki nastopajo v njih. Obstaja sto osem upani-
šad. Glavnih je deset, ki so predstavljene v tej knjigi. Nekateri pa k njim prište- 
vajo še tri. Upanišade so bile zapisane od prvega tisočletja pred našim šte-
tjem naprej in so kot samostojno besedilo nastale kasneje. Osem od glavnih 
upanišad je bilo zapisanih do sedmega ali šestega stoletja pred našim štetjem. 

Upanišade imenujemo tudi vedanta, konec ali vrhunec Ved ali končni cilj 
Ved, saj podajajo resnično védenje [veda pomeni védenje, anta pa konec]. 
Vedanta vsebuje duhovno znanje, ki izhaja iz upanišad, in je ena od šestih 
filozofskih šol. 

Nauk vedante je osnovan na upanišadah, Brahmasutrah in Bhagavadgi-
ti. Obstajajo tri šole vedante. Najbolj znana je advaita ali monistična šola, 
katere predstavnika sta Gaudapada in Adi Šankaračarja. Govori o enosti ab-
solutnega počela, Brahmana, posamezne Duše, Atmana, in vsega stvarstva. 
Razlaga, da so pojavni ali materialni svetovi neresnični, da so maja ali iluzija. 
Adi Šankaračarja je živel v osmem stoletju. K desetim glavnim upanišadam 
je napisal obširne razlage, pravtako k Bhagavadgiti in Brahmasutram. Bil je 
velik učenjak in modrec. Ni imel le obširnega znanja, temveč lastno izkustvo 
duhovne resničnosti. 

Že od otroštva so ga privlačili puščavniki, a mati tega ni odobravala. Ko 
je bil star osem let je nekega dne odšel z materjo k reki, da bi se okopal in ga 
je zgrabil krokodil. Materi je rekel, naj mu dovoli, da postane puščavnik, san- 
jasin, sicer ga bo krokodil ubil. Mati je pritrdila in Adi Šankaračarja je bil 
rešen ter je odšel na šolanje v severno Indijo k Učitelju Govindi Bhagavatpa-
di. V javnih razpravah z učenjaki različnih filozofskih smeri in religij, ki so 
bile običajne v tistem času, na katerih je bil navzoč tudi kralj, je premagal vse 
sogovornike. Potoval je po vsej deželi in je na štirih koncih Indije ustanovil 
velike ašrame in prenovil ter ustanovil številne manjše. Imel je veliko učencev 
in je deželo duhovno prenovil. 

Upanišade so skrivni nauk ali skrivno védenje, ki ga je Učitelj posredoval 
učencu, ostalim pa je bilo le-to povsem skrito. Ta nauk je bil pogosto posre- 
dovan na mirnih krajih, v ašramih v gozdu, zato se upanišade imenujejo goz-
dna besedila. Učitelji in učenci običajno niso javno govorili o tej mistični poti 
in duhovni praksi, zato se ta nauk imenuje skrivni nauk. Platon v Timaju 
pravi: »Najti Stvarnika in očeta tega kozmosa je res težko, a ko ga najdem, 
je o njem nemogoče govoriti vsem ljudem.«3 V upanišadah je predstavljen 
nauk, le na nekaj mestih pa je omenjena metoda, ki omogoča osebno izku- 
šnjo in pridobitev pravega védenja. Ta je bila poznana le iniciranim. Že samo 
ime upanišade pove, da Učitelj posreduje skrivni nauk učencu, ostalim pa je 
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nepoznan. Upanišade so torej za tiste, ki ne stopijo na notranjo pot spozna-
nja samih sebe, zavite v skrivnost. 

Mistični nauk upanišad lahko zasledimo pri Zaratustri, Pitagori, Gavta-
ma Budi, Platonu, Sokratu, Jezusu, Filonu Aleksandrijskemu, Plotinu, pri 
velikih sufijih, kot so Suhravardi, Baba Farid, Moinudin Čišti, Rumi, Hafez, 
Sadi, pri M. Eckhartu, Nanaku, Kabirju in mnogih drugih.  

 Upanišade so napisane v dialogu, ki so ga kasneje prevzeli grški filozofi. 
Vsebujejo resnično védenje, ki je brezčasno in govori o tem, iz česa sestoji 
fizični svet in bitja, ki v njem prebivajo, višji, subtilni, svetovi in duhovni svet. 
Razlagajo, kako je bil ta svet ustvarjen, kako se ohranja in je uničen ob koncu 
časovnega ciklusa ter spet na novo nastane. Govorijo o posamezni duši, jīvi, 
njenem popotovanju v različne svetove, njeni usodi, ječi, v kateri se je znašla, 
in poti, ki vodi v osvoboditev. Pojasnijo nam, kakšen je odnos med materijo 
in zavestjo ali duhom, stvarstvom in Brahmanom. Razložijo nam lastnosti in 
naravo Brahmana, ki je absolutno počelo, izvor vsega, kar obstaja. Zato jih 
imenujemo filozofski in mistični spisi. 

Upanišade spadajo med śruti besedila, ki niso plod intelekta, temveč so 
razodeta. Pravijo, da je resničnost, ki jo opisujejo, Božji dih, ki oživlja, ali 
resnica, ki jo vidi videc. Je kot ogenj, ki prižge človeškega duha. Upanišade 
so besede modrecev, ki govorijo o svoji lastni izkušnji in videnju Najvišje 
Resničnosti. To znanje ni sad čutnega zaznavanja, sklepanja ali razmišljanja, 
temveč notranjega videnja. Modreci vidijo subtilni in duhovni svet tako jas-
no, kot mi vidimo fizičnega. 

Upanišade nam razkrivajo bogata duhovna izkustva in ne abstraktne filo- 
zofske razlage. Zato se imenujejo Resnica vseh resnic, Satyasya Satyam. Zna-
nje, ki nam ga posredujejo, naj bi nam pomagalo na poti osvoboditve.

 Absolutno duhovno počelo ali Brahman

Upanišade nam zastavljajo vprašanje: Katera je tista resničnost, ki 
navkljub spremembam ostane ista, nespremenljiva? To resničnost upanišade 
imenujejo Brahman. Brahman izhaja iz besede brh, ki pomeni rasti, širiti.  On 
nenehno raste in se širi. Adi Šankaračarja pa trdi, da izhaja iz besede brhati, 
ki pomeni presegati. Brahman je modrost, védenje, ustvarjalno počelo, ki je 
ustvarilo vse stvarstvo. Presega čas, prostor in vzročnost, je onkraj pojavnega 
sveta dvojnosti, je transcendenten, zato ga človeški intelekt ne more doumeti. 

Upanišade se sprašujejo, kaj je razlog, da to stvarstvo obstaja? Kaj je tisto, 
iz česar vse izhaja? Odgovarjajo, da je Brahman tisti, ki je izvor vsega, od Nje-
ga vse prejema življenje. On je tisti, po katerem vsi hrepenimo. Biva v samem 
sebi in nikogar ne pogreša, saj je brezmejna blaženost.
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Upanišade nam ne dajo odgovora na vprašanje, zakaj je to stvarstvo nasta-
lo. Razložijo pa nam, kako je nastalo. Najprej je obstajala prakriti, prvobitna 
narava, maja. Iz nje je iz zlate kali ali jajca nastalo prvo bitje Hiranjagarbha, 
iz katerega so nastali materialni svetovi. Imenuje se tudi Brahma, ustvarjalec. 

Upanišade govorijo o tem, da ima vse stvarstvo en izvor, poudarjajo enost 
vsega bivajočega. Vse izhaja iz Brahmana, tako duhovne kot materialne ravni 
bivanja in vsa bitja, ki bivajo na njih, tudi na videz nežive stvari, kot so kamen 
in mineral. Pravijo, da je vse Brahman ali Zavest. Mnoštvenost v resnici ne 
obstaja, obstaja le Brahman.

Brahman je sat, chit in ānanda, je resnica ali resničnost, zavest in bla-
ženost. V nadaljevanju bom uporabljala izraze, kot so Brahman, absolutno 
duhovno počelo, Najvišja Resničnost in Najvišja Zavest kot sinonime.

Kako vemo, da obstaja Brahman, Najvišja Resničnost? Nič ne more obsta-
jati – niti drevo niti človek niti vesolje niti višji svetovi, – če ne obstaja nekaj, 
iz česar vse to izhaja, in to je Brahman. Vse, kar obstaja, vsaka stvaritev se 
poraja iz Njega. 

Žival, človek in bog so na različnih ravneh zavesti, a Brahman je čista 
Zavest, ki ni na ničesar vezana, ampak obstaja sama zase. Če imamo brez-
barven kristal, ki ga položimo pred pisane cvetlice, bo postal rumen, moder, 
vijoličen in bo obarvan z mnogimi drugimi barvami. Tako se tudi zavest, ki 
je v najrazličnejših življenjskih oblikah, v kamnu, rastlini, živali ali v člove-
ku, pojavlja v različnih stopnjah. Ko je človek jezen, pohlepen, nesrečen ali 
vesel, se nahaja v različnih stanjih zavesti, ki so posledica vtisov, ki so v umu. 
A zavest kot takšna je nespremenljiva, je vedno čista. Zavest je tista, ki daje 
življenje, je svetloba življenja, kot je razvidno iz pogovora med modrecem 
Jagnavalkjo in kraljem Džanako.

Blaženost ali radost ni lastnost Brahmana, ampak je On sam blaženost. 
Njegovo bistvo je blaženost. Blaženost ni sreča, ki jo poznamo v tem svetu, 
ko smo v stiku s čutnimi predmeti. Ta blaženost ni čustvo. Najbližje je temu, 
kar človek doživi v globokem spancu, ko je rešen vseh skrbi, bridkosti, bole- 
čine in je spokojen. Blaženost Brahmana je eliksir, nektar, čista ljubezen, ki je 
pravtako narava Duše, Atmana. Upanišade pravijo, da človek ne more obsta-
jati brez blaženosti, ki je narava zavesti, Duše ali Atmana, ki je v vseh bitjih. 
Tako Brahman kot Atman sta blaženost, saj v njiju ni žalosti, v njiju ni bole-
čine. Brahman in Atman sta tista, ki ju obožujejo in občudujejo vsa bitja.  Sta 
eno. Večkrat se ta pojma v upanišadah prekrivata.

Duša ali Atman biva v vseh bitjih, ki so odeta v nešteto oblik, kar ime-
nujemo Saguna Brahman ali Brahman, ki ima lastnosti. Brahman, ki je 
onkraj vseh pojavnih oblik in jih presega, pa se imenuje Nirguna Brahman 
ali Brahman brez lastnosti, le-ta je brezobličen, je čisti Duh, čista Zavest. Nir-
guna Brahman je ocean, ki je miren, Saguna Brahman pa so valovi in pena 
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oceana. Kot valovi in pena na oceanu ne morejo obstajati sami zase, tako tudi 
ta pojavni, materialni, svet ne obstaja neodvisno od Najvišje Resničnosti ali 
Brahmana. Kot zvok bobna ne more obstajati neodvisno od bobna, tako tudi 
vse, kar obstaja, ne more obstajati neodvisno od svojega Izvora. 

Iskalec v Brihadaranjaka upanišadi prosi Boga naj ga vodi iz neresnično-
sti v resničnost, iz teme v svetlobo in iz smrti v nesmrtnost. Tema, ki simbo-
lizira nevednost, neresničnost in smrt so maja, iluzija, so le projekcija univer- 
zalnega uma, tako kot so misli in čustva projekcija človeškega uma. Brahman, 
pa je resničnost, svetloba in nesmrtnost. To sta dva vidika Brahmana. 

Upanišade opisujejo Saguna Brahmana kot prvobitno naravo, prakriti ali 
majo. Kot Parmenid in Platon pravita, da je ta svet le senca resničnosti, tako 
tudi upanišade razlagajo, da je fizični svet maja, iluzija, da ni resničen.   

Maja ali prvobitna narava, deluje na dva načina: z močjo prikrivanja in z 
močjo projekcije. Prva prikriva pravo naravo Resničnosti, Brahmana, druga 
pa ustvarja svetove brezštevilnih oblik, barv in zvokov, ki so neresnični, saj 
ob koncu ciklusa, ko se vesolje razkroji, ko je uničeno, vse to preneha obsta- 
jati. Maja, prakriti, materija, nevednost in neznanje so sinonimi. Šele ko od-
stranimo pajčolan maje, spoznamo Resničnost. 

Namen upanišad je, da pokažejo, kakšna je narava Brahmana. On ni son-
ce, mesec, zvezde, On nima oblike. Je manjši in subtilnejši kot atom in večji 
kot celotni kozmos. Ni iz grobe tvari niti subtilne, ni materija niti um, ni 
bitje niti nebitje, je onkraj vseh lastnosti. Zato ga ni moč spoznati s čutili ali z 
intelektom, saj nima telesa, uma in intelekta. Je onkraj dobrega in zlega, sveta 
dvojnosti. Je neminljiv, saj nima vzroka. Brahman ni Stvarnik tega stvarstva, 
tako kot je lončar ustvarjalec lončenega vrča. Brahman ni ločen od stvarstva, 
temveč je eno z njim.

Ker Brahman ni stvar, ki bi jo lahko razumeli ali dojeli z intelektom, 
pravimo, da je nespoznaven. Biva v vseh stvareh, vendar je onkraj njih, je 
transcendenten. Ko skušajo upanišade opisati Brahmana, uporabijo nikalni-
co. Zato je rečeno, da Brahman ni »Niti to niti ono«, Neti, neti. Povedo, kaj 
Brahman ni. Kena upanišada pravi, da je drugačen od vsega, kar poznamo in 
je onkraj tega, kar ne poznamo. Je čista Zavest.

Śruti govorijo o pogovoru med Badhvo in Baškalijem. Baškali je vprašal 
Badhvo: »Kakšna je narava Brahmana?« Badhva je bil tiho. Ker je Badhva 
molčal, ga je Baškali vprašal drugič in še tretjič. Badhva je dejal: »Povedal 
sem ti, a ti tega ne razumeš.«4 Badhva je želel reči, da je Brahman tišina, toda 
Baškali ni razumel, kaj mu je hotel povedati. Brahmana ne moremo izraziti z 
besedami, saj je onkraj vseh naših predstav. 

Adi Šankaračarja pravi, da je Brahman popolno, absolutno bitje, hkrati 
pa je Bitje do katerega lahko imamo osebni odnos. Ko človek spozna sebe in 
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absolutno Bitje, uvidi, da je čista Ljubezen in čuti nezadržno privlačnost do 
Njega. 

Śabda Brahman – Brahman, katerega bistvo je Zvok

Upanišade se imenujejo tudi Śabda Brahman ali Nada Brahman, kar 
pomeni, da je Brahman transcendentalni Zvok. Zvok ali Beseda je tista, iz 
katere je nastalo celotno stvarstvo. Človek bi moral najprej spoznati Śabda 
Brahmana ali subtilni Zvok, šele takrat lahko spozna samega sebe in Najvišjo 
Resničnost, Brahmana. Obstaja več besed za Zvok ali Besedo: Om, Udgīta, 
Pranava, Sāman, Vāc, Śabda in Nada. Zvok je izvor in bistvo vseh stvari. 
Zvok je Brahman, je čista Zavest. 

Katha upanišada pravi: Cilj, o katerem govorijo Vede, h kateremu težijo 
vse duhovne discipline, ki si ga prizadevajo doseči vsi, ki živijo vzdržno, je 
Om, Zvok. Kdor pozna subtilni ali notranji Zvok, lahko doseže kar koli in 
se mu izpolnijo vse želje. Mandukja upanišada govori, da je Zvok Atman, 
Duša. Kdor to ve, se potopi v Atmana. Človek bi moral meditirati na Zvok, ki 
je eno z Brahmanom, tedaj postane neustrašen. Kdor meditira na vsepreže- 
majoči Zvok, se ne žalosti več. Le kdor pozna Zvok, je resnični modrec, tisti, 
ki ima pravo védenje. Kdor meditira na Zvok, je obdarjen z vsemi dobrimi 
lastnostmi. V Čandogja upanišadi je zapisano:

»To je Udgīta, ki je najvišja in najboljša, je brezmejna. 
Kdor to ve, meditira na Udgīto, ki je najvišja in najboljša, 
sam pravtako postane najvišji in najboljši, 
doseže najvišje in najboljše svetove.«5 

Nadabindu upanišada pravi, da ko začnemo meditirati na Zvok, sliši-
mo veliko glasnih Zvokov, ki postopoma postajajo vse višji in vse bolj fini. 
Najprej slišimo Zvoke oceana, vetra, slapa idr., ko pa napredujemo, slišimo 
Zvoke zvonov, roga in glasbene inštrumente, kot so flavta, vina in druge. V 
Maitri upanišadi je rečeno, da je Zvok Brahman. V meditaciji na Zvok lahko 
slišimo najrazličnejše Zvoke, kot so reko, zvonove, zvok medeninaste poso-
de, zvok kolesa, regljanje, zvok dežja in druge. Tisti, ki meditirajo na subtilni 
Zvok, se potopijo v Najvišjega, kot se različni nektarji potopijo v med.

Upanišade govorijo o treh poteh ali o treh duhovnih praksah. Prva je 
upāsana, ki vsebuje opravljanje obredov, čaščenje in kontemplacijo, ki te-
melji na veri. Njen namen je, da očisti srce. Z upāsano lahko človek po smrti 
prispe v nebesa. Druga je jñāna, pot znanja ali joge, ki je pot stroge disci-
pline, samoobvladovanja, umika iz sveta in urjenja v koncentraciji. Je pot 
meditacije, ki vodi v samādhi, potopitev v kozmično zavest. Kdor stopi na 
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to pot, mora imeti izostren intelekt in močno voljo. Le redki lahko hodijo 
po njej. Po smrti gre človek v Brahmaloko ali kavzalni svet in se ob koncu 
ciklusa ponovno rodi na zemlji. 

Tretja pot je dhyāna, meditacija na notranji Zvok, ki temelji na véde-
nju in lastni izkušnji. Iskalec lahko spozna Atmana, se reši iz kroga roje- 
vanja in umiranja, doseže osvoboditev in postane eno z Najvišjo Zavestjo, 
Brahmanom.

Atman – duhovno počelo v človeku

Atman pomeni tistega ki vse prežema, ki uživa. Atman ali Duša je duhov-
no počelo v človeku, ki je čista zavest, ki vse prežema. V nadaljevanju bom 
uporabljala Atman in Dušo kot sinonima, saj je v slovenskem jeziku beseda 
Duša najbližje temu, kar pomeni Atman.

Atman je tisto, kar ostane, ko vse drugo preneha obstajati. Rigveda govori 
o nerojeni prvini v človeku. V njem je nerojeno, nesmrtno bitje, ki ni intelekt 
niti um niti telo, ki so le njegove zunanje pojavne oblike. V njem je čudovito, 
skrito, nenavadno in veličastno bitje. Atman ali Duša je temeljna resničnost 
pojavnega sveta. Atman je védenje in zavest. Sije z brezmejno Svetlobo. 

Atman pozna štiri stanja. Prva tri so povezana z umom: izkustvo grobih, 
fizičnih stvari ali budno stanje, izkustvo finih, subtilnih stvari ali stanje sanj 
in izkustvo nepojavnega sveta ali stanje globokega spanca. Četrto stanje pa je 
stanje čiste zavesti, turīya, ko je Duša, Atman, eno z Brahmanom.  

Ko se Atman, Duša, dvigne nad materialne svetove in preseže um, spozna 
svojo resnično naravo, ki je radost, blaženost, ānanda, ter se svoboden vrne 
v duhovni svet. 

Upanišade govorijo o eni Resničnosti, o enosti Brahmana in Atmana, 
Duše. Duša je nesmrtna in biva v smrtniku, v človeku, v fizičnem svetu, hkra-
ti pa ga presega. V tem krhkem človeškem bitju je celotno stvarstvo: fizično 
vesolje, vsi subtilni svetovi, vsa bitja in bogovi ter duhovni svet. Zato lahko 
človek vse to spozna in se vrne v svoj izvor, duhovni svet, sicer to ne bi bilo 
mogoče.

Atman biva v tem fizičnem svetu, vendar se ne umaže tako kot se um ali 
telo umažeta. Ostaja nedotaknjen, čist, saj je po svoji naravi duh, zavest in 
presega vse materialno. Atman je kot diamant. Čeprav leži v blatu, je, ko ga 
umijemo, čist. Nič ga ne more umazati. Podobno je Duša, ki je v tem telesu, 
narejenem iz kosti, tkiva in krvi ter obdana z umom, v katerem so jeza, po- 
hlep, poželenje, strah, idr., vedno čista, nič je ne more omadeževati. 

Skrivni nauk ali upanišade, bi lahko povzeli v naslednjih besedah: Tat 
tvam asi, »To si ti«, kar pomeni Ti si Brahman. Človek je Brahman. Podob-
ni pomen imata besedi: Aham Brahmāsmi, »Jaz sem Brahman«. Posamezna 
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Duša, Atman, je torej eno z absolutnim duhovnim počelom, Brahmanom. 
Mikrokozmos je eno z makrokozmosom. Enost med človekom in Najvišjo 
Resničnostjo ter enost vsega, kar obstaja, je osnova vedske misli.

Pojavni svet

Razkorak med pojavnim ali fizičnim svetom in svetom čiste zavesti in 
radosti ni absoluten. Fizični svet oblik, barv in zvokov izhaja iz absolutnega 
duhovnega počela, Brahmana, vendar se po svoji naravi razlikuje od Njega. 
Prvobitna narava, prakriti ali maja predstavlja materialno, minljivo stvarstvo, 
ki ne more obstajati brez Brahmana. Čandogja upanišada pravi, da vse izhaja 
iz Brahmana, On vzdržuje to stvarstvo in vse se ponovno povrne Vanj. Kar 
koli obstaja, dolguje svoj obstoj Njemu. 

V upanišadah so podane različne prispodobe, ki ponazarjajo, kako vse 
izhaja iz Brahmana, kot drevo iz korenin. Mundaka upanišada pravi, da tako 
kot pajek vleče svojo mrežo iz sebe ali kot rastlina raste iz zemlje, tako vse 
vesolje izvira iz Brahmana. Kot brezštevilne iskre švigajo iz plamenečega 
ognja, tako iz neminljivega Brahmana izhajajo najrazličnejša bitja in se Vanj 
povrnejo. Vse stvarstvo je bilo v Njem, še preden je nastalo. Ni nastalo iz nič, 
temveč je nastalo iz Brahmana, iz Zavesti. 

Stvarnik ne ustvarja neposredno, temveč preko transcendentalnega Zvo-
ka. Zvok ali Śabda, ki je subtilen, ki je čista zavest, je ustvaril to stvarstvo, ki 
sestaja iz duhovnih in materialnih ravni bivanja. Najprej so bili ustvarjeni 
duhovni svetovi, ki so večni. Kasneje je nastala prakriti, prvobitna narava, 
brezoblična subtilna tvar, iz katere je moč Maja ali Šakti, ženska ustvarjalna 
moč, ustvarila materialni svet. Iz prvobitne narave se je porajala kozmična 
energija ali prana. Iz nje je nastal univerzalni um. Ko se prvobitna narava 
pojavlja kot kozmična energija, prana ali svetovna duša, se imenuje Hiranja-
garbha, ko se pojavlja kot vesolje, se imenuje Virāt, ko pa se je pojavlja kot 
osebni bogovi, se imenuje Brahma, Višnu in Šiva, ustvarjalec, vzdrževalec in 
uničevalec. Adi Šankaračarja in Ramanudža pravita, da je Brahma stvarnik 
nižjega stvarstva, materialnih svetov.

Iz prane je torej nastal univerzalni ali kozmični um, iz katerega izhajajo vsi 
posamezni intelekti in umi. Iz univerzalnega uma so nastali subtilni in grobi 
elementi, kot so eter, ogenj, zrak, voda in zemlja. Iz subtilnih elementov so bili 
ustvarjeni kavzalni in subtilni svetovi, iz grobih fizičnih elementov pa grobi 
materialni svetovi in vsa bitja. Nato so nastala vsa dejanja in njihovi sado- 
vi. Tako so se vsa bitja znašla v stanju nevednosti, delovanja in so ujetniki 
želja.
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Vse te pojavne oblike so začasne, minljive, le Brahman je tisti, ki je 
nespremenljiv in večen ter je priča vsemu dogajanju, ustvarjanju in razkroju, 
rojevanju in umiranju. 

Švetašvatara upanišada opisuje Najvišje Bitje kot čudežno delujočo moč. 
Z močjo Maje ali Šakti, ki je Njegova moč je bilo ustvarjeno materialno 
stvarstvo. Brahman biva v tem svetu kot posamezne Duše vseh bitij. Je naj-
bolj notranje bistvo vseh stvari, je imanenten, hkrati pa vse presega, je trans- 
cendenten. Ta svet so le pojavne oblike, sam Stvarnik pa je nedeljiv, nespre-
menljiv, neskončen in večen. Pojavne oblike so iluzija, so neresnične, bistvo, 
ki je v njih, Duša ali Atman, pa je resnično. 

V tem kozmosu poteka prebujanje duha, ki se začne v najnižjih življe- 
njskih oblikah, v mineralu in se konča v človeku, ko se duh ali zavest povsem 
razkrije, kar imenujemo duhovna prebuditev ali osvoboditev. Katha upaniša-
da pravi, da je Duša in ne um tista, ki čuti posledice človekovih dejanj. Atman 
ali Duša čuti in trpi v vsakem izmed nas. Je eno z Najvišjo Dušo, Brahma-
nom. To pomeni, da vse, kar doživlja ona, čuti tudi Brahman. Obstaja torej 
intimna, globoka vez med Dušo in Najvišjo Dušo. O tem govori eden največ-
jih modrecev upanišad, Jagnavalkja. Ko se človek prebudi, se mu razkrijejo 
védenje, lepota in ljubezen, ki so narava Brahmana.

Tisto, kar je najvišje, absolutno, kar je Brahman, ni nekakšna metafizična 
abstrakcija, praznina ali popolna tišina, ampak tako izgleda le zato, ker v 
njem ni pojavnih, materialnih, oblik. Takšen se zdi človeku, ki ga ne pozna. 
Modreci, mistiki, ki imajo lastno izkušnjo Absolutne, Najvišje Resničnosti 
ali Brahmana, ne govorijo, da je On praznina, temveč razlagajo, da je eliksir, 
čista radost, ljubezen, popolno védenje, neizmerna lepota, Svetloba, Glasba, 
je čista Zavest. 

V tem svetu ni ničesar, kar ne bi sijalo z Njegovo Svetlobo. Tudi stvari, 
ki nimajo inteligence, so prežete z njegovo močjo, z zavestjo. Brahmasutre 
pravijo, da je to stvarstvo līlā, igra. Ta svet je prežet z minljivostjo, s smrtjo. 
Vsa bitja so podvržena petim spremembam: rojstvu, rasti, staranju, razkroju 
in smrti. Tudi ta planet, vesolje in drugi svetovi, cel kozmos je uničen in nato 
je na novo ustvarjen. Ko se kreposti ali vrline ljudi zmanjšajo in prevladajo 
pregrehe, se moč, ki je odgovorna za vzdrževanje tega sveta utelesi na zemlji 
kot človek, da bi zaščitila dobre ljudi in odstranila tiste, ki delajo zlo. 

Purane govorijo o ciklusu štirih dob: zlati, srebrni, bronasti in železni 
dobi ali satyi, treti, dvapari in kali yugi. Ko se ta ciklus konča, se spet ponovi. 
To se ponavlja v nedogled. Ta pojavni svet je kot nenehni tok reke življenja.

Človek sestaja iz grobega fizičnega, subtilnega in kavzalnega telesa. Fi-
zično telo prežema življenjska energija ali prana, ki je subtilna, zato imenu-
jemo drugo telo, ki je iz prane, subtilno. Prana vzdržuje telo in ga ohranja 
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pri življenju. Um, ki je tretje, kavzalno telo, ki je še bolj subtilno kot drugo, 
sestaja iz vtisov, chitta, ali spomina; mislečega uma, manas, ki je povezan s 
čutili; intelekta ali razuma, buddhi, ki ima sposobnost sklepanja, razsojanja, 
razlikovanja, odločanja in je povezan z zavestjo ali Dušo, in egocentričnos-
ti, ahankār, ki je nižji jaz ali ego. Ego kopiči vtise, ki so skupek vsega, kar 
izkušamo in doživljamo. Duša ali Atman je ovita še v dve subtilni telesi, ki 
ju imenujemo ovoj znanja in ovoj blaženosti. Nad vsemi temi telesi ali ovo-
ji pa je Duša, zavest, ki je duhovno počelo v človeku in je eno z Najvišjo 
Resničnostjo, Brahmanom. Potrebno je odvreči vse te ovoje, tako grobe kot 
subtilne, ki kot kozmični pajčolan nevednosti zakrivajo našo Dušo, Atmana. 
Takrat bomo spoznali resničnost.

Upanišade govorijo o nevednosti in pravem védenju. Avidyā je zmota, 
prevara ali privid. Katha upanišada govori o ljudeh, ki živijo v nevednosti, 
misleč, da so modri. Če bi si pridobili pravo védenje, vidyā, bi spoznali resni-
co. Avidyā je nevednost, ki je oropana moči, vidyā ali védenje pa je resnična 
moč. Avidyā ali nevednost je povezana z materijo, s sebičnostjo, goljufijo, 
sovraštvom, z zlom in trpljenjem. Ta svet nas slepi, saj daje vtis, da je obstoječ 
v samem sebi, da je neodvisen in da ne obstaja ničesar višjega od njega. Toda 
resnica je, da ta svet ni odvisen od Najvišje Resničnosti, Brahmana, temveč  
biva v Njem. 

Učitelj – učenec, Guru – śişya

Vse mistične tradicije, tudi upanišade, pravijo, da potrebujemo duhovne-
ga Učitelja, da bi lahko stopili na pot spoznanja samega sebe. Upanišade govo- 
rijo o Guru-śişya, o tem, kakšen je odnos med Učiteljem in učencem. Učitelj 
ali Guru je tisti, ki temo, gu, razprši, ru. Je torej tisti, ki razprši ali prežene 
temo neznanja in vodi učenca v svetlobo védenja. Pot spoznanja je notra- 
nja, saj si prizadevamo spoznati to, kar je najgloblje v nas. Da bi naš trud 
obrodil sad, je potrebno, da se naučimo samoobvladovanja, gojimo notranji 
mir, vedrost, razvijemo potrpljenje, koncentracijo, predvsem pa je potrebno 
goreče hrepenenje po spoznanju sebe in Najvišje Resničnosti. Le takšen iska-
lec bo srečal Učitelja in prejel skrivno védenje. 

V starih časih je učenec, ki je želel spoznati skrivni nauk ali upanišade, 
moral prestati težek preizkus, kot nam pripoveduje zgodba o Načiketu v Kat-
ha upanišadi. Učitelj Pipalada v Prašna upanišadi je preizkusil svojih šest 
učencev tako, da so se morali še eno leto uriti v samoobvladovanju. Pradža-
pati, Gospod stvarstva, je v Čandogja upanišadi preizkušal boga Indro še-
stindevetdeset let, preden mu je posredoval skrivno védenje. Učitelj priprav- 
lja in čisti učenčev um, da bi lahko prejel iniciacijo in imel lastno izkustvo 
duhovne resničnosti. Šele ko je učenčev um dovolj čist, ga Učitelj iniciira in 
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lahko stopi na pot spoznanja. Učenec meditira na subtilni Zvok in ko ta očisti 
njegov um, se dvigne v duhovni svet, v svoj izvor. Takrat občuti brezmejno 
radost. Razkrije se mu njegova prava narava, ki je ljubezen. O tem govorijo 
vsi modreci. Beseda modrec, ki jo uporabljam, označuje duhovnega Učitelja, 
ki je dosegel popolno spoznanje.

Učitelj, ki posreduje znanje učencu, mora biti verodostojen, kar pome-
ni, da mu je bila dana moč, da učenca poveže s subtilni Zvokom in ga vodi 
na notranjem potovanju. Od učenca pa se pričakujejo predanost in prizade- 
vanje za notranji razvoj.

Pot, po kateri potuje duša nazaj v svoj izvor, je polna preprek in nevar- 
nosti, ki jih postavljajo bogovi. Ti živijo od človekovih daritev, zato ne želijo, 
da bi si ljudje pridobili védenje o sebi in Najvišji Resničnosti, Brahmanu, saj 
bi tedaj odkrili, da bogovi niso najvišji. 

Upanišade zavračajo vse obrede in pravijo, da je resnična daritev ali žrtvo-
vanje, odpoved egu, osvobajanje od egocentričnosti. V Brihadaranjaka upa-
nišadi je rečeno, da je tisti, ki opravlja obrede v čast bogu, kot žival. Kot živali, 
kot so voli, krave in druge, služijo človeku, tako človek služi bogovom. Mun- 
daka upanišada pravi, da le nevedneži in neumneži opravljajo obrede, zato 
da bi lahko uživali v sadovih svojih zaslužnih dejanj in prišli v nebesa. Ko se 
njihove posledice dobrih dejanj izčrpajo, pa se ponovno rodijo na zemlji, kar 
pomeni, da so le izgubljali čas in niso ničesar dosegli. V Čandogja upanišadi 
se opravljanje obredov svečenikov primerja pasji procesiji. Tako kot psi tudi 
svečeniki mislijo le na hrano in prosijo bogove naj jim jo priskrbijo, rekoč: 
»Prinesite hrano semkaj. Jejmo! Pijmo!« V Kaušitaki upanišadi je zapisano, 
da namesto, da ljudje zjutraj in zvečer opravljajo daritev ognja, naj bi ta čas 
posvetili samoopazovanju. Maitri upanišada pravi, da je pravi obred oziroma 
daritev meditacija na Atmana.

Kdor spozna svojo resnično naravo in Najvišjo Resničnost, ne opravlja 
obredov, zato bogovi skušajo ljudem na različne načine preprečiti, da bi sto-
pili na pot spoznanja. To je eden od razlogov, zakaj potrebujemo Učitelja, 
ki iskalcu pomaga premagovati ovire na notranjem potovanju Duše skozi 
mnoge subtilne svetove v njen izvor. 

Kdor je dosegel popolno spoznanje in je prejel moč, da deluje kot Učitelj, 
poln ljubezni in sočutja pomaga trpečemu človeštvu. Tistim dušam, ki so se 
odločile stopiti na pot spoznanja pomaga, da se rešijo trpljenja in se osvobo-
dijo. Deluje v dobrobit človeštva in vseh bitij ter prenaša vsakovrstne muke, 
da bi se lahko iskalci resnice rešili bridkosti in nadlog zemeljskega življenja. 

Učitelj si želi, da bi tudi drugi prečkali ocean tega sveta in prispeli na dru-
go obalo. Ni brezbrižen do tistih, ki trpijo, ampak gleda nanje z brezmejnim 
sočutjem in jim pomaga. Je eno z Najvišjim Bitjem, Brahmanom, in z vsem 
stvarstvom. Z vsem je povezan, zato občuti bolečino vseh bitij. 
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Le Učitelj, ki mu je bila dana posebna moč in naloga, lahko Dušam, svo-
jim učencem, omogoči neposredno notranje izkustvo. Učitelji so popolna 
bitja, skozi katera deluje najvišja Moč. Le tako lahko pomagajo učencu, da 
se očisti in osvobodi. Učenec, ki sreča Učitelja, ki mu posreduje védenje, je 
resnično srečen, saj se lahko le na ta način reši bolečine in postane svoboden.

Tri poti

Upanišade govorijo o treh poteh: poti delovanja, poti znanja in poti res-
ničnega védenja.

Prva je pot delovanja, karmakānda, ki je povezana z opravljanjem obre-
dov, daritev in žrtvovanj, katerih namen je pridobitev materialnih dobrin na 
zemlji in srečo po smrti v nebesih. Upanišade kritizirajo obrede in pravijo, da 
so brez pomena. Človek namreč opravlja obrede le zato, da bi prišel v nebesa, 
kjer bi lahko užival v še v večjih užitkih kot mu jih nudi ta svet. Toda ko se 
njegova zaslužna dejanja izčrpajo, se mora ponovno vrniti na zemljo. Obstaja 
velika razlika med nevednim, ozkosrčnim in sebičnim delovanjem, ki vodi v 
začasno zadovoljstvo, in delovanjem, ki vodi v nesmrtnost. 

Druga je pot znanja, jñānakānda, ki govori o tem, da si je potrebno pri-
dobiti znanje, da bi se človek osvobodil nevednosti in spoznal najvišje dobro. 
Tisti, ki so izbrali to pot, ki je pot joge, si pridobijo znanje svetih spisov, urijo 
se v samoobvladovanju, v strogi disciplini in si prizadevajo živeti etično.  Na 
ta način očistijo telo in um in lahko dosežejo Brahmaloko, svet Brahme na 
kavzalni ravni, ter postanejo nesmrtni. Toda ta nesmrtnost ni trajna. Tam 
bivajo zelo dolgo časa, vse do konca ciklusa, ko nastopi uničenje, in nato 
se ponovno vrnejo na zemljo. Nekateri razlagajo, da gredo iz Brahmaloke 
v duhovni svet, v svet Brahmana, a Adi Šankaračarja pravi, da se ponovno 
rodijo, saj niso presegli zakona karme, ki sega vse do Brahmaloke. Zato se ne 
morejo dvigniti višje, ampak obtičijo na tej ravni in se nato spet rodijo v člo- 
veški obliki. 

Znanje, jñāna, ki si ga pridobimo z jogo, je torej nižje znanje, saj je zna-
nje o grobih in subtilnih materialnih svetovih in o Atmanu, ki je še vedno 
ovit v kopreno kavzalnega in drugih subtilnih teles. Um in intelekt se lahko 
potopita v univerzalni um ali kozmično zavest in skupaj z Atmanom bivata 
na kavzalni ravni ali Brahmaloki, toda to ni dokončna osvoboditev, saj je 
Atman, Duša, še vedno ujet v kolesu rojevanja in umiranja. Šele ko se dvig-
nemo nad Brahmaloko, kar je mogoče s pomočjo transcendentalnega Zvoka, 
lahko Duša potuje naprej skozi različne svetove, dokler ne prispe v duhovni 
svet, k Brahmanu.  

Tretja je pot resničnega védenja, na kateri si pridobimo višje ali po- 
polno znanje. Predstavlja skrivni nauk ali skrivno pot, ki je meditacija na 
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subtilni Zvok, Śabda Brahman. Modrec Jagnavalkja v Brihadaranjaka upa-
nišadi pravi, da je našel starodavno, subtilno pot. Po njej gredo tisti, ki so 
spoznali Brahmana, svobodni v duhovni svet. To pot je ustvaril Brahman, po 
njej hodi tisti, ki je spoznal Brahmana, ki je sijoča Svetloba.

Le subtilni Zvok ali Božanska Glasba, ki je čista Zavest, ima moč, da očisti 
um vseh vtisov, ki so v njem in so posledica človekovih preteklih dejanj. Z 
meditacijo postaja človek vse bolj svoboden, spokojen, brez strahu in rado- 
sten. Naša prava narava, ki je ljubezen, blaženost, lahko pride na dan le, ko 
je um čist, ko v njem ni jeze, pohlepa, strahu in navezanosti in je ego ugas-
nil. Takrat se človek znajde v stanju tišine, spokojnosti in spozna, da je čista 
radost. 

Upanišade govorijo o nižjem znanju, aparā vidyi, in višjem znanju, parā 
vidyi. Nižje znanje je znanje, ki je v Vedah in različne znanosti, višje znanje 
pa je védenje, ki je podano v upanišadah. Nižje znanje je teoretično znanje in 
opravljanje obredov, višje znanje ali védenje pa je neposredno zrenje Resnič-
nosti. To je znanje, ki smo si ga pridobili z lastnim izkustvom, je spoznanje 
Najvišje Resničnosti. O tem govori Mundaka upanišada.

Potrebno je goreče hrepenenje, da bi si lahko pridobili resnično védenje. 
Takšno kot ga je imela Jagnavalkjeva žena Maitreji v Brihadaranjaka upani-
šadi. 

Kot obstaja teoretično znanje, različne vede, naravoslovne in družbo- 
slovne, ki nam pomagajo razumeti ta svet, tako obstaja tudi etični in duhovni 
nauk, ki nam omogočata spoznanje Najvišje Resničnosti, Brahmana. Ko razu- 
memo, da so bolečina, trpljenje in vsa beda tega sveta posledica nevednosti, 
si začnemo prizadevati, da bi si pridobili védenje, jñana, ki nas vodi v svobo-
do in radost. Če želimo spoznati svoje resnično bitje, se je potrebno očistiti, 
tako kot ogledalo jasno kaže podobo le takrat, ko je čisto.

Treba se je podati vase. Z meditacijo na subtilni Zvok se lahko dvignemo 
nad čustva, občutke, misli in spoznamo svojo resnično naravo, ki je radost. 

Etika v upanišadah    

Upanišade poudarjajo, da je nadvse pomembno, da živimo etično. Imamo 
svobodo voljo in lahko ravnamo kot želimo. Ko delujemo v lastno dobrobit, 
dobrobit svoje resnične narave, se dvigamo.  Ko pa škodujemo sebi, ko sledi-
mo nižjemu jazu, egu, nas takšno ravnanje vleče navzdol, na instinktivno ra-
ven in postajamo podobni živalim. O tem govori Katha upanišada, ko pravi, 
da obstajata dve poti: pot dobrega in pot prijetnega.

Potrebno je gojiti resnicoljubnost, samoobvladovanje, velikodušnost, 
radodarnost, skromnost, sočutje, nenasilje in druge lastnosti. Živeli naj bi v 
skladu z dharmo, etiko. Pridobiti si je potrebno sposobnost razlikovanja. Adi 
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Šankaračarja pravi, da bogovi trpijo zaradi svojih želja, ljudje zaradi pohlepa 
in demoni zaradi jeze. 

Svoje potrebe in želje naj bi zmanjšali in se urili v obvladovanju nižjih 
nagnjenj uma. Modreci pravijo, da ne obstaja prepad med telesom in duhom. 
Seme v moškem in ženski je namenjeno stvaritvi telesa, da bi se lahko duša 
rodila. Ko pa je zapravljeno, človek postaja šibak, postaran, oči postanejo 
motne, sluh se slabša in inteligenca plahni. Spolna energija je osnovna ener-
gija v človeku, je temelj telesnega in umskega, intelektualnega ustroja. Več 
kot je človek ohranja, bolj je mladosten, bister, buden, zavesten, živahen, lep, 
močnejši in inteligentnejši. Privlačnost in lepota človeka ni nekaj zunanjega, 
temveč izhaja iz notranjosti. Um tistega, ki je čistejši, ima večjo privlačno 
moč, njegova Duša sije z večjo močjo. 

Živeli naj bi zmerno in se urili v samoopazovanju. Le tako lahko notranje 
napredujemo in smo vse bližje svoji resnični naravi. Vse slabo, zlo in bole- 
čina, ki smo je deležni, so posledica ločenosti od naše prave narave, ločenosti 
od Resničnosti, s katero smo eno. V resnici nismo ločeni, temveč smo pove- 
zani z vsem. Zato naj bi si prizadevali živeti v miru z drugimi, ne bi smeli 
biti nasilni in zlonamerni. Ko smo sovražno naravnani, to pomeni, da nam 
manjka razumevanja. Namesto da gojimo zamere, bodimo prizanesljivi do 
ljudi in jim odpustimo. Le takrat ko smo sočutni, nismo sebični, ne prizade-
nemo drugih in nismo nasilni. Ljubeznivost in pripravljenost potrpeti nam 
pomagata, da se osvobajamo ega. 

Urjenje v tišini je pomembno zato, da se naučimo obrzdati jezik, poslu- 
šati, razumeti drugega in se izognemo obrekovanju. Ko pomagamo tistim, ki 
so v stiski, se osvobajamo pohlepa. Materialno udobje in bogastvo nam ne 
moreta pomagati, da bi bili srečnejši, kaj šele, da bi si pridobili globlje razu-
mevanje in znanje. Zato naj bi bili velikodušni. Bolj kot je nekdo radodaren, 
več bo prejel in mu ne bo ničesar manjkalo.

Upanišade pravijo, da se je potrebno osvoboditi navezanosti. To ne po-
meni, da odidemo na samoten kraj, da se odpovemo svetu in postanemo 
puščavniki, ampak da se notranje očistimo. Vir zla je navezanost na čutne 
užitke. O tem govori zgodba o bogovih in demonih v Čandogja upanišadi. 
Kdor se vdaja užitkom, je manj etičen kot tisti, ki si prizadeva spoznati sebe.

Ko smo čisti, smo nenavezani, smo svobodni. Edino, na kar smo takrat 
»navezani«, je naše resnično bitje, ki ima takšno privlačno moč, da stvari tega 
sveta povsem izgubijo svoj čar. 

Modreci upanišad niso učili askeze, stroge discipline, temveč so zago- 
varjali srednjo pot. Potrebno je živeti v tem svetu in hkrati meditirati, da bi 
si lahko pridobili védenje. Ko so strune na vini ohlapne, vina ne bo lepo zve-
nela, če pa so preveč napete, bodo počile. Tako vdajanje čutnim užitkom kot 
askeza nista pravi poti. Šele ko so strune pravilno napete, bo vina čudovito 
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zvenela. Ko živimo zmerno in je v našem življenju ravnovesje med delom in 
odgovornostmi ter meditacijo, takrat lahko napredujemo. Modreci upanišad 
niso prezirali telesa, uma in posvetnega življenja. Telo in um sta orodji, ki 
človeku omogoča, da lahko živi na tem svetu in doseže osvoboditev. 

Najpomembneje je torej, da se notranje očistimo, se osvobodimo sebič-
nosti, egoizma in dovolimo, da pride na dan naša resnična narava, ki je ra-
dost.

Zakon karme – samsara

Človeško življenje v relativnem svetu dobrega in zla, ki je tok nenehnega 
rojevanja in umiranja, je neprijetno in boleče, saj v tem minljivem svetu ni 
mogoče najti trajnega zadovoljstva. Vse, kar obstaja, po zakonu vzroka in 
posledice, vedno znova nastaja in izginja. Šele ko so posledice izničene, je 
možna svoboda. 

Ta zakon, ki pravi, da nam dobro prinaša srečo ali uspeh in slabo ne-
srečo ali neuspeh, je temeljni zakon stvarstva. Vedski bogovi so zaščitniki 
kozmičnega reda, rta. Bogovi so skrbniki zakona karme, zakona izravnave, 
Brahman pa predstavlja zakon ljubezni. Prihodnost človeka ni omejena le 
na to, kar je človek čutil, mislil in delal v življenju, ampak ima vedno znova 
možnost, da raste, se notranje razvija in izpopolnjuje. 

Duša se seli iz enega v drugo telo, dokler ne doseže popolnega spoznanja. 
Načiketa pravi v Katha upanišadi, da človek zori in nato kot žito pade na 
tla ter kot žito ponovno vzbrsti. Človek se rodi z vnaprej začrtano usodo, ki 
mu je določena na podlagi njegovih preteklih dejanj. Naše misli, občutki in 
dejanja so posledica naše preteklosti. Vsak je sam krojač svoje usode. Sam je 
odgovoren za sedanje težave in trpljenje in ima možnost, da si ustvari lepo 
prihodnost.

 Upanišade natančno razlagajo, kako človek umre in se ponovno rodi. Kot 
zlatar iz koščka zlata naredi novo, veliko lepšo obliko, tako prejme Duša, ki 
je odvrgla staro telo, novo in lepše. Kakšno telo bo prejela, pa je odvisno od 
znanja, ki si ga je človek pridobil, in njegovih dejanj ali karme. 

Atman ali Duša je nesmrtna, večna. Preide brezštevilne življenjske oblike, 
prenaša bolečino in smrt, a kljub temu ostane neodvisna, svobodna in čista. 

Kdor je opravljal obrede in živel etično, gre v svet bogov ali nebesa. Tam 
mnogo let uživa v sadovih svojih zaslužnih dejanj, nato pa se spet vrne na 
zemljo. Tisti, ki so ravnali etično, opravljali dobrodelna dejanja, gredo v svet 
prednikov in nato se ponovno rodijo kot ljudje. Drugi, ki so živeli asketsko 
in so si pridobili znanje, gredo v Brahmaloko ali kavzalni svet, kjer ostanejo 
do konca ciklusa, ko sledi uničenje in takrat se vrnejo na zemljo. Le tisti, ki so 
spoznali sami sebe in Najvišjo Resničnost, Brahmana, ki so si pridobili pravo 
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védenje, jih nenehni tok sprememb pojavnega sveta ne more več potegniti v 
vrtinec dobrega in zla, sreče in nesreče in se lahko rešijo iz kolesa življenja in 
smrti ter dosežejo osvoboditev. 

Osvoboditev ali mokša

Katha upanišada nas opominja, naj ne iščemo gotovosti in sreče v tem 
negotovem svetu. Čandogja upanišada pravi, da našo resnično naravo zakri-
vajo različne koprene, podobno kot vrhnja plast zemlje zakriva drage kamne, 
zlato in diamante. Ko odvržemo vse koprene, najdemo zaklad. 

Vede pravijo, da je cilj človeka, da si z dobrimi dejanji in opravljanjem 
obredov, daritev pridobi nebesa. Duša živi v različnih svetovih, v fizičnem, 
v subtilnih svetovih, kot je svet prednikov in nižja nebesa, in prispe v višja 
nebesa, v Brahmaloko ali v kavzalni svet, ki je za Vede končni cilj.

Upanišade pa pravijo, da prava daritev ni darovanje bogovom, ampak 
žrtvovanje nižjega jaza, ega, ki nas ločuje od naše Duše in od Najvišje Resnič-
nosti. Predanost, dobrodelna dejanja, poznavanje svetih spisov in duhovne 
literature, askeza in etično življenje nam do neke mere pomagajo, da smo 
manj navezani na ta svet, ne morejo pa očistiti uma, ki je glavna prepreka, da 
ne moremo spoznati svoje resnične narave. 

V človeku se odvija nenehen notranji boj med nagnjenji uma in vzgibi 
Duše. Človek je polžival in polbog, zato je v stalnem boju med tema dvema 
nasprotujočima si naravama. Mir bo našel šele takrat, ko se bo osvobodil 
svoje živalske in božanske narave, ko bo presegel zlo in dobro, žalost in vese-
lje, strah in pogum, želje in brezželjnost.

Obstaja pot, ki nam omogoča, da se notranje očistimo in spoznamo svojo 
pravo naravo. Ta pot, ki vodi v osvoboditev, je naravna in nas vodi v naše 
naravno stanje. Čandogja upanišada pravi, da bi moral človek meditirati na 
Brahmana kot na Zvok in kot na notranjo Svetlobo, ki jo je moč slišati in 
videti. Kdor to ve, postane lep. Upanišade razlagajo, da ko se človek povsem 
očisti z meditacijo, ko se osvobodi vseh želja in navezanosti, spozna svojo 
Dušo, Atmana in postane eno z Brahmanom. Ko to doseže, so vse njegove 
želje izpolnjene, saj ima vse, kar si lahko zaželi in še mnogo več. Osvoboditev 
ali mokšo lahko doseže le v tem življenju. Modreci pravijo, da lahko človek 
spozna sebe le v človeškem telesu. To ni omogočeno živalim, niti bogovom. 
Roditi se morajo kot ljudje, da bi lahko dosegli osvoboditev.

Osvoboditev je rešitev iz ječe nevednosti. Je stanje popolnega zavedanja, 
ko je človek rešen posledic svojih dejanj, saj se je dvignil nad svetove, kjer 
vlada zakon karme. V njem ni več žalosti, bolečine in strahu, saj se je osvo- 
bodil ega, ni več nobenega »drugega«, ampak je eno z vsem. Tak človek je kot 
slepec, ki je spregledal. Uživa v blaženosti in lahko gre kamor koli si zaželi. 
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Zdaj ve, da je ta svet nepopoln, da je kot neprijetne, mučne sanje. Na ta 
svet, v katerem se odvija igra med dobrim in slabim, ljubeznijo in sovra- 
štvom, zavistjo in tekmovalnostjo, nasiljem in vojnami, gleda kot na neresnič-
ne sanje. Presegel je vsa tri stanja zavesti: budno, stanje sanj in stanje globo- 
kega spanca in je dosegel četrto, ki je stanje popolnega zavedanja.

»Ko se smrtnik v svojem srcu osvobodi vseh želja, 
postane nesmrten in Brahmana spozna. 
Ko so vse vezi, ki priklepajo srce na zemljo,
pretrgane še v času življenja, smrtnik nesmrten postane. 
To je resnični nauk upanišad.«6

Takšen človek ne more napačno postopati ali koga raniti, saj je čista za-
vest, presegel je dobro in zlo. Vsak trenutek je popolnoma buden, vsega se 
zaveda in iz njega veje brezmejna moč. Svet zanj ne preneha obstajati, am-
pak ga vidi takšnega, kot je v resnici. Za osvobojenega človeka ta svet ni več 
poln muk in bojev, saj je ves čas veder in radosten. Je v polnem razcvetu, kot 
prekrasen opojen cvet. Ima neizmerno privlačno moč, saj skozi njega teče 
reka ljubezni. Ne deluje on, temveč skozi njega deluje brezmejna moč Zave- 
sti. Ko doživi lepoto notranjega sveta, postane zanj ta svet pust, dolgočasen 
in neprivlačen. 

Duša ali Atman je po svoji naravi isti kot Najvišja Resničnost, Brahman. 
Z Njim je v intimnem, ljubezenskem odnosu in sije z brezmejno Svetlobo, ki 
izhaja iz Njega. Upanišade pravijo, da kdor je dosegel osvoboditev, ni nede-
javen, temveč si neutrudno prizadeva pomagati drugim in jim posredovati 
védenje, ki si ga je pridobil. Tak človek je največji med vsemi, saj je vseveden, 
nič mu ni skrito, gre lahko v vsak kotiček tega stvarstva, prejme kar koli si 
zaželi in sije v brezmejni lepoti svojega Bitja.

Vzhod in Zahod

Skrivni nauk ni obstajal le na Vzhodu, v Indiji, ampak so ga poznali Za-
ratustra, kitajski modrec Lao Ce, mnogi grški modreci ali filozofi, Jezus, ese-
ni, vsi veliki sufiji, kot so Rumi, Hafez, Sadi, Šamsi Tabriz, indijski modre-
ci, kot so bili Baba Farid, Nanak, Mira Bai, Kabir, in mnogi drugi. Bistvo 
skrivnega nauka je transcendentalni Zvok ali Beseda, ki je izvor stvarstva. Je  
ustvarjalna moč, s katero Stvarnik ustvarja. Vsi veliki modreci govorijo o 
tem Zvoku in duhovni praksi poslušanja notranjega Zvoka. 

Zaratustra je ta Zvok poimenoval Sraosha, Pitagora Glasba sfer, Grki 
so ga imenovali Logos, v Bibliji je zapisano, da je vse, kar obstaja, ustvari-
la Beseda, Koran ga imenuje Kalam, sufiji so ga imenovali Sautu-I-sarmadi, 
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J. Rumi ga je imenoval Samà, Vede Nada, Akash Bani, Aum [Om], upanišade 
Pranava, Udgīta, Sāman, Aum in taoizem Tao. Ta transcendentalni Zvok je 
Zvok stvarstva, ki prežema vse, kar obstaja. V Indijski tradiciji se imenuje 
tudi Śabda. Je prva pojavna oblika Brahmana ali Najvišje Zavesti. Ta Zvok 
je transcendentalen, subtilen, ni materialen. Je duh, čista zavest, in ga lahko 
Duša ali Atman sliši.

Kar učijo upanišade, je učil tudi Pitagora, ki je govoril o vseh bistvenih živ- 
ljenjskih resnicah: o karmi, ponovnem rojstvu duše, o etiki in pravilnem rav-
nanju in o transcendentalnem Zvoku, ki ga je imenoval Glasba sfer. O tej glas-
bi, ki ima posebno vrednost, je govoril le tistim, ki so se v tišini pripravljali 
postati učenci. Ta glasba je zdravilo, ki človeka čisti, ga osvobodi vseh slabih 
nagnjenj, kot so žalost, jeza, pomilovanje, strah, tekmovalnost, silovitost, pože-
lenje, ošabnost, brezbrižnost in vseh želja.7 

Notranji, subtilni Zvok je Duh, Zavest, v njem je vsa inteligenca. Je brezmej-
na Moč, ki je ustvarila vse stvarstvo. Zvok je poln eliksirja, ljubezni in človeka, 
ki ga sliši, povsem očara. Ima neizmerno privlačno moč in ga vodi k spoznanju 
sebe in vsega, kar obstaja. Zvok je najboljši vodnik in iskalca varuje pred vsemi 
nevarnostmi.

Sokrat, ki je poznal skrivni nauk, pravtako omenja notranji Zvok. Imenuje 
ga notranji Glas ali Daímon. O njem govori kot o varuhu ali moči, ki človeka 
vodi. Tako pravi: »Gre za božansko ali nadnaravno znamenje, ki me spremlja 
od malih nog in se mi javlja v obliki Glasu ali Zvoka, in vselej, kadar se javi, 
me svari pred čim, kar imam ravno namen storiti, prigovarja mi pa nikoli ne.«8   

Upanišade in Vede pravijo, da je Zvok ali Beseda izvor vsega, kar obstaja. 
Zvok je stvarnik stvarstva. Na začetku Janezovega evangelija je zapisano: »V 
začetku je bila Beseda [Lógos] in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila 
Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je po njej nastalo in nič, kar obstaja, 
ni brez nje nastalo.«9 V Knjigi modrosti je rečeno: »Bog Očetov in Gospod 
usmiljenja, ki si vse naredil s svojo Besedo.«10 

Jezus govori svojim učencem o Duhu Resnice: »Duha Resnice svet ne 
more prejeti, ker ga ne vidi in ga ne pozna. Vi pa ga poznate, ker prebiva pri 
vas in je v vas.«11 Duh Resnice ali Sveti Duh je notranji Zvok.

V Esenskem evangeliju miru je zapisano: »V začetku je bil Zvok in Zvok 
je bil pri Bogu in Zvok je bil Bog. Povem vam, resnično, ko se rodimo, sto-
pimo v svet z Božjim Zvokom v ušesih. […] Vselej je v naših ušesih, četudi 
ga ne slišimo. Prisluhnite mu v opoldanski spokojnosti. Okopljite se v njem 
in ritem Božje Glasbe naj odmeva v vaših ušesih, dokler ne postanete eno s 
Svetim Zvočnim tokom. Ta Zvok je ustvaril zemljo in svet, gore in postavil 
zvezde na njihov prestol v veličastju najvišjih nebes. 

Okopali se boste v Zvočnem toku, Glasba njegovih voda bo tekla v vas. 
Na začetku časov smo bili vsi v Svetem Zvočnem toku, ki je ustvaril vse 
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stvarstvo. Njegovo mogočno bučanje bo preželo celo vaše telo in vzdrhteli 
boste od njegove moči. […]

Vaša ušesa niso bila ustvarjena le za poslušanje ljudi, ptičjega petja in 
glasbe padajočega dežja, ampak tudi zato, da poslušajo Sveti Zvočni tok. Vaše 
oči niso bile ustvarjene le, da bi gledale sončni vzhod in zahod, šelesteče žit-
ne snope in besede v svetih zvitkih, ampak tudi v ta namen, da vidijo Sveti 
tok Svetlobe. Nekega dne se bo vaše telo vrnilo k zemeljski Materi, celo vaša 
ušesa in oči. Toda Sveti Življenjski tok, Sveti Zvočni tok in Sveti tok Svetlobe 
nista bila nikdar rojena in ne bosta nikdar prenehala obstajati. Vstopite v 
Sveti tok, v Življenjski tok, v Zvok in Svetlobo, ki sta vas ustvarila, da boste 
prispeli v kraljestvo nebeškega Očeta in postali eno z Njim, kakor reka, ki se 
zlije v daljno morje. 

Več vam ne morem povedati, kajti Sveti tok vas bo odvedel na kraj, kjer ni 
besed in tudi sveti zvitki ne morejo zapisati tamkajšnjih skrivnosti.«12 

Filozof in modrec Plotin, ki je živel v tretjem stoletju, je eden od najpo-
membnejših helenističnih filozofov. Razlaga, da je počelo Enega onstran vse-
ga bivajočega in nebivajočega. Tako kot upanišade pravi, da vse, kar obstaja, 
izhaja iz Enega. Resnično srečo lahko človek najde v stanju kontemplacije 
oziroma meditacije, ko biva na ravni Duše. Pravi, da je prva pojavna oblika 
Enega Logos ali Zvok. Glasba, ki jo poznamo, izhaja iz notranjega Zvoka ali 
Glasbe, ki izhaja iz višjih ravni bivanja. Tako je zapisal: »Vsa glasba temelječa 
na melodiji in ritmu je zunanji izraz Glasbe kraljestva idej.«13 

Frančišek Asiški, ki je najbolj priljubljen evropski mistik, je tako kot upa-
nišade učil, da vse stvarstvo, tako ljudje, narava, živali kot rastline izhajamo 
iz Boga. V spoštovanju do vsega, kar je živo, hranjenju z vegetarijansko hrano 
in sočutju ter ljubezni, ki ju je izžareval, je enak sufijem in pravtako modre-
cem v upanišadah. O svojem izkustvu v meditaciji pravi, »kako je nenadoma 
slišal nebeški Zvok, ki je zamajal cela nebesa, in videl bleščečo Svetlobo.«14 

Nemški filozof, teolog in mistik Mojster Eckhart je zapisal, da se mora člo-
vek odtegniti vsem čutom, vse svoje moči obrniti navznoter in priti v stanje, 
ko pozabi vse stvari in samega sebe. […] Odtegni se nemiru zunanjih dejanj! 
Umakni se daleč in se skrij pred neurjem notranjih misli, kajti te ustvarjajo 
nemir! Če naj Bog v duši izgovori svojo Besedo, mora biti mirna in spokojna: 
tedaj izgovori svojo Besedo.15 

Terezija Avilska, ki je ena od največjih evropskih mistikinj, v svojem 
življenjepisu pravi: »Zdi se mi, kot bi mi po glavi hrumelo več mogočnih 
slapov, drugič spet, kot da bi čivkala jata drobnih ptičev. To se ne godi v 
ušesih, temveč v gornjem delu glave, kjer je baje sedež višjega dela Duše. 
Dolgo sem o tem ugibala, ker se zdi, da se duh pri poletu naglo pomika od 
tod navzgor.«16  
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Nemški mistik Jakob Böhme, ki je živel v šestnajstem in sedemnajstem 
stoletju pravi o Zvoku takole: »Zvok je v vseh bitjih na zemlji, brez njega bila 
bi tišina. V nebesih od njega očarane so vse moči, vse v veselju raste, čudo-
vito se množi. Božja moč mnogovrstna je, pravtako Zvok. […] Ko v Bogu 
vzniknejo moči, dotaknejo se, pomešajo, in pomikajo druga v drugo – razle-
ga se neskončna harmonija, koncert.«17 

To je le nekaj zapisov modrecev in iskalcev resnice, ki so imeli lastno izku- 
stvo Najvišje Resničnosti. Iz njih je razvidno, da je stvarnost ena. Ko se na 
notranjem potovanju dvignemo na višje ravni bivanja, na višje ravni zavesti, 
ne slišimo le Zvoka, ampak čudovito Glasbo, ki je polna eliksirja in v nas se 
prebudi naša resnično narava, ki je Duša ali Atman, kot pravijo upanišade, 
ki je ljubezen, brezmejna radost. To je skrivni nauk ali največja skrivnost 
življenja, Skrivnost vseh skrivnosti, ki so jo želeli odkriti vsi iskalci resnice. 
Skrivnost vseh skrivnosti je torej transcendentalni Zvok ali Božanska Glas-
ba, ki je Voda Življenja, Eliksir Življenja, Nektar, Ambrozija, Amrita, Kamen 
Modrosti, Drevo Življenja in Sveti gral.

Beseda o prevajanju

Deset glavnih upanišad je prevedenih iz angleškega jezika. Glavni viri 
za prevod so mi bile Upanišade s komentarji Adi Šankaračarje v prevodu 
S. Gambhiranande, Upanišade v prevodu S. Nikhilanande, S. Radhakrish- 
nana, P. Olivella, R. E. Huma in drugih avtorjev. Sodelovala sem z Mukeshom 
Wariyalom, ki je strokovnjak za sanskrt in vedske spise. Na mnogih mestih 
je prevod preverjen z izvirnikom, s sanskrtskim besedilom. Pravtako mi je 
pomagal razjasniti vse sanskrtske izraze, ki so podrobno razloženi v slovarju. 

Prevod in razlago sanskrtskih besed, ki so že poznane v slovenščini, sem 
povzela po dr. Vlasti Pacheiner-Klander. Tiste besede, ki so poznane, so 
poslovenjene, ostale, ki niso, pa so napisane v sanskrtu. 

Prevedenih je vseh deset glavnih upanišad, izpustila sem le nekaj odlom-
kov, ki govorijo o obredih, daritvah ali čaščenju in so težko razumljivi ter ne-
zanimivi za današnjega človeka. Vsi verzi in dialogi so razloženi, da je besedilo 
lažje razumljivo. Razlago sem povzela predvsem po Adi Šankaračarji, ki velja 
za najboljšega razlagalca upanišad in je še vedno največja avtoriteta na tem 
področju. Na koncu je slovar, ki omogoča lažje razumevanje besedila. Šte- 
vilke verzov so v končnih opombah, da je besedilo bolj tekoče in ga je lažje 
brati.

Viktorija Kos, november 2019





I .

Atman, ki je manjši od najmanjšega, 
večji od največjega, 

je navzoč v srcu vsakega bitja. 
Kdor se je osvobodil želja, 

čigar čuti in um so očiščeni, 
zagleda sijočega Atmana 

in se osvobodi žalosti.
 

Katha
UpaNiŠada
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Kralj smrti uči Načiketo



Katha upanišada je najbolj brana in priljubljena od vseh upanišad. V njej 
najdemo univerzalne duhovne resnice, ki razkrivajo skrivnost življenja in 
smrti. 

Beseda katha ima več pomenov. En pomen je zgodba, pogovor, drugi po-
men je nadloga ali gorje. Katha pa je tudi ime modreca, ki je učil nauk, ki je 
predstavljen v tej upanišadi. Nadloga ali gorje označuje stanje, v katerem se 
je znašel iskalec resnice Načiketa.

Upanišada podaja védenje o Atmanu in Brahmanu in predstavlja notra-
njo pot, meditacijo na subtilni Zvok, ki omogoča iskalcu neposredno izku-
stvo duhovne resničnosti. Z njo je mogoče doseči nesmrtnost in osvoboditev. 
Katha upanišada je osnova vedantske filozofije. Vprašanja, ki so zastavljena 
v njej, so: Kdo sem? Kaj je smisel življenja? Kako spoznati resnico in doseči 
osvoboditev? 

Celotna upanišada je mojstrsko literarno delo, legendarna zgodba o de- 
čku Načiketu, sinu modreca Vajašravase, in Kraljem smrti, Jamo. Zapisana 
je v obliki dialoga med Učiteljem in učencem. Načiketa je učenec, iskalec 
resnice, ki je poln vprašanj in pomislekov, Kralj smrti pa je Učitelj, ki podaja 
znanje svojemu nadebudnemu učencu. Katha upanišada spada me najčudo- 
vitejše upanišade in je najbolj znana, zaradi svoje preprostosti in jasnosti. 
Najvišje resnice so podane tako, da jih lahko razumemo. 

Načiketa želi izvedeti, kaj je tisto, kar je neumrljivo v človeku, kar živi še 
naprej, ko človek zapusti telo. Odkriti želi največjo skrivnost življenja, ki je 
Atman, Duša, kakšna je njegova narava, njegov izvor in kako ga je mogoče 
spoznati.

Kralj smrti najprej razloži, kakšna je razlika med potjo dobrega, potjo 
védenja, in potjo užitka, ki človeka zadržuje v temi, nevednosti. Pojasni raz-
liko med minljivim svetom in tistim, kar je nesmrtno. Atman, Duša, v nas, je 
tisti, ki je nespremenljiv in večen. Razloži nam, kakšna je narava Atmana. Na 
vprašanje, kako ga je mogoče spoznati, odgovarja, da si lahko le z Učiteljevo 
pomočjo pridobimo védenje o svoji resnični naravi. Atmana lahko spozna-
mo z meditacijo na subtilni Zvok. Atman je sijoča svetloba in prebiva v vseh 

K a t h a  u p a n i š a d a

Uvo d  
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bitjih. Pravtako poda védenje o najvišji Resničnosti, Brahmanu. Atman je 
eno z Brahmanom. Ko človek to spozna, postane svoboden.

Katha upanišada je podana v obliki zgodbe, ki pripoveduje o rišiju Vaja- 
šravasi, ki je opravljal obred darovanja. Ta je zahteval, da podari vse svoje 
premoženje. Imel je sina Načiketa, ki so ga, čeprav je bil še mlad, duhovne 
teme zelo zanimale. Načiketa je opazil, da je očetov dar nezadosten in mu bo 
prinesel le bedo in smrt. Da bi ga rešil, mu je dejal, da je on, ki je njegov sin, 
pravtako njegova last, zato lahko daruje tudi njega. Vajašravasa je postal za-
radi sinovih besed nejevoljen in je na njegovo vprašanje, komu ga bo daroval, 
v jezi odgovoril, da ga bo dal bogu Smrti. 

Tako se je Načiketa znašel pri Kralju smrti. Ta ima visok položaj med 
bogovi, saj je gospodar človekove usode in mu podarja nagrado ali kazen 
– v skladu z njegovimi dejanji. Ima sloves Učitelja, ki posreduje védenje o 
Brahmanu. 

Ko je Načiketa prispel h Kralju smrti, ga ni bilo doma in ga je moral ča-
kati tri dni. Ko se je Kralj smrti vrnil, se je skušal svojemu gostu oddolžiti 
in popraviti kakršno koli neprijaznost ali nespoštljivost, ki se je pripetila v 
njegovi odsotnosti tako, da mu je ponudil tri darila. 

Načiketa si zaželi, da bi mu razkril, kaj je tisto v človeku, kar je nesmrtno. 
Kralj smrti mu odgovarja, da Atman, Duša, biva v srcih vseh bitij in je naj-
globlja srčika vsega, kar obstaja. Daje življenje fizičnemu telesu in umu ter 
je priča vsemu dogajanju. Je nesmrten, saj je vseprežemajoča zavest. Čeprav 
biva v telesu, ga presega, je transcendenten. Kot sonce vedno sije, čeprav ga 
zakrivajo oblaki, tako tudi Atman vedno sije, čeprav ga prekrivata telo in um.

I
Načiketa in  njegov o če

Vajašravasa je v upanju, da si bo pridobil Božjo naklonjenost, 
opravljal obred, pri katerem je bilo potrebno predati vse premo-
ženje. Imel je sina, ki mu je bilo ime Načiketa.

Ko so nosili darove svečenikom, je veren Načiketa, čeprav je 
bil še deček, pomislil: »Kdor podari v dar krave, ki so pile vodo, 
jedle travo, ki ne dajejo več mleka in so jalove, bo odšel v svet, 
kjer ni veselja.«

V starih časih so opravljali žrtvene daritve, ki naj bi človeku prinesle blago- 
stanje in blaženost v nebesih. Vajašravasa je opravil poseben obred, ko se 
človek odpove vsemu imetju.  
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Načiketa je opazoval očetovo ravnanje in je uvidel, da je njegov dar brez 
vrednosti, saj je podaril obnemogle, bolne in stare živali. Krave niso mogle 
več imeti mladičev in niso dajale mleka. V tistem času so imele krave po- 
sebno vrednost. 

Premožen Vajašravasa se je odločil, da ne bo podaril vsega svojega pre-
moženja, ampak le obnemogle živali, ki so bile razdeljene med svečenike. 
Zase pa je obdržal zdrave in močne. Ni izpolnil svoje obljube. Načiketa je 
uvidel, da je takšno darovanje le formalizem. Njegovo srce je bilo odprto 
za resnico. Opazoval je očetovo skopost in si je mislil: »Častilec, ki si drzne 
darovati takšen ničvreden dar, ne bo deležen posmrtne sreče.« Očetova dvo- 
ličnost ga je prizadela. Njegovo ravnanje je v Načiketi povzročilo spre- 
membo.

Ko darujemo Bogu, mu je treba dati najboljše. Vajašravasa je opravljal tradi- 
cionalne obrede in je bil navezan na užitke in udobje posvetnega življenja. 
Mladi Načiketa pa je bil iskalec resnice.

Očetu je dejal:
»Oče, komu pa boš mene daroval?« Oče ni odgovoril. Vprašal 

ga je drugič in tretjič. Oče mu je rekel: 
»Daroval te bom Smrti.« Načiketa je pomislil: »Od vseh sinov 

mojega očeta in njegovih učencev sem najboljši ali vsaj povpre-
čen. Kaj bo oče imel od tega, da me bo podaril Smrti?« Dejal je:

»Tako kot naši predniki so minljivi vsi, ki jim sledijo. Človek 
zori in nato kot žito pade na tla ter kot žito ponovno vzbrsti.« 

Darovanje pomeni, da človek podari vse, kar ima. Načiketa je razmišljal, 
da bo očeta po smrti doletelo zlo in bo odšel v svet, kjer ni sreče in veselja, 
ker je njegov dar tako nepopoln. Zato mu je rekel, naj daruje njega, ki je do-
ber sin, in bo tako izboljšal svoj dar. 

Oče se ni zmenil za sinovo otročje vprašanje. Toda ko mu ga je sin vztraj-
no zastavljal, mu je v jezi odgovoril. Tako se je Načiketa znašel pred bogom 
Smrti. Kralj smrti je vladar sveta mrtvih in razsodnik, ki sodi človekova de-
janja. Načiketa ni razumel, kaj je hotel oče reči s tem, ko je dejal, da ga bo 
podaril Smrti. Toda kot poslušen sin ga je moral ubogati. Ko Načiketa vidi, 
da je očetu žal za to, kar je v jezi rekel, ga skuša potolažiti z besedami, da vsak 
človek prej ali slej umre in se nato ponovno rodi.

KAT HA  U PA N I Š A DA
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UpaNiŠad
Brezčasni Nauk

DESET GLAVNIH UPANIŠAD Z RAZLAGO  
PREVEDLA IN UREDILA

Viktorija Kos

Najbrž se danes v globalnem svetu ni treba 
spraševati, zakaj prevod enega najvažnejših filo-
zofskih spisov Indije, Upanišad, v slovenski jezik. 
Viktorija Kos je poglabljala in ubesedila svoja 
dosedanja znanja in duhovne izkušnje. S prevajan-
jem Upanišad, izjemnim izročilom stare Indije, se 
je lotila zahtevne naloge, ki bo brez dvoma oboga-
tila našo kulturo z njihovo modrostjo, z njihovim 
pogledom na človeka in svet. Verjamem, da bodo 
besedilo in komentarji pripomogli k večji odprtosti 
in pripravljenosti, da poglabljamo svoje duhovne 
korenine. Prevodi so blagoslov, ki nas odpirajo v 
globlji svet in vodijo k temeljnemu, k resnici.

prof. dr. Janez Juhant, iz spremne besede

Globočine pretanjenih iskanj indijskih modrecev 
onkraj konvencionalnih družbenih vezi, religijskih 
dogem in političnih avtoritet, ubesedene v srčiki 
neizmernega bogastva indijske duhovne dediščine, 
v Upanišadah v prevodu Viktorije Kos, nagovarjajo 
sleherno bralko in bralca.

prof. dr. Nina Petek

To je govorica z močjo in neposrednostjo ognja. 
Nobenih ovinkov, ampak skrajno neposredno govor-
jenje o bistvu – najbolj preprosto, kot je mogoče, 
a prav s tem najbolj zahtevno. Kajti upanišad ne 
dojamemo takrat, ko jih intelektualno razumemo, 
ampak takrat, ko nas njihov nauk prerodi; ko posta-
nemo drugo bitje kot tisto, za katero smo mislili, 
da smo. 

dr. Miklavž Komelj
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