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„Když oheň
lásky a opravdovosti
spálí nevědomost,
jediné, co zůstává,
je svoboda,
nesmrtelnost,
božství…“
Satja Sáji Bába
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SVATÍ MUŽI V INDII
Svatí muži – sádhuové, sannjásini, jógini, svámí, guruové a další – jsou
živoucí tradicí starověké Indie, jsou fenoménem i Indie současné, esencí jejího duchovního života. Jejich cílem je proniknout skrze dualitu
do jednoty, do podstaty bytí, do absolutního poznání. Dosahují toho
nejrůznějšími praktikami a metodami a o své poznání se pak dělí se
všemi, kteří za nimi přicházejí. Indové si svatých mužů velmi váží, nosí
jim dary a chodí za nimi s dotazy duchovními i světskými – to je nakonec v Indii nedělitelně propojené.
Sádhuové, potulní žebraví mniši a asketové, žijí jen z toho, co
dostanou od lidí. Pro Indy je požehnáním, když potkají svatého muže
a mohou ho obdarovat. Větší službu zde prokazuje ten, kdo bere, než
ten, kdo dává.
Sádhu znamená svatý muž, světec, žebravý poutník žijící duchovním životem. Sannjásin je potulný asketa, příslušník asketického řádu,
poutník žijící trvale v bezdomoví. Jógin je vyznavač jógické ﬁlozoﬁe
a cvičí některou z mnoha technik jógy. Svámí je čestný titul duchovního mistra. Guru je učitel, duchovní rádce. Tím však výčet těch, kteří
zprostředkovávají duchovní nauku, duchovní poznání, nekončí.
Svatí muži žijí potulně v takzvaném bezdomoví nebo v ášramech.
Ášram může být jednoduchá poustevna, zabydlená jeskyňka nebo
budova či celý komplex budov. Ve větších a velkých ášramech pak žijí
i žáci a stoupenci svatého muže, který je jejich guruem – duchovním
učitelem. V čele některých ášramů jsou i svaté ženy, ale je jich v Indii
mnohem méně než svatých mužů.
Denní program se různí podle zaměření daného světce, podle jeho
poznání a zkušenosti. Většinou se vstává brzy ráno, někteří vstávají už
kolem čtvrté hodiny, kdy je z fyziologického hlediska nejpříznivější doba
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Pro svaté muže je příznačná radost ze života. Absolutní skutečnost se přibližuje
termínem sat–čit–ánanda, tj. existence–vědomí–blaženost. V této trojjedinosti
zažívá absolutní skutečnost ten, kdo dosáhl konečné realizace.

na meditaci. Den začíná pronášením modliteb a manter – posvátných
formulí. Potom se medituje, cvičí se mysl i tělo a zpívají se duchovní
písně – někteří tomu věnují pár minut, jiní celý den. Někdo již dosáhl
velkého poznání a jen si tak přebývá v tiché radostné jednotě se vším
a někdo ještě horlivě usiluje o hlubší poznání. Je to jako v každém lidském oboru – opravdových mistrů je velmi málo, mnozí jsou upřímní
a opravdoví, ale jsou stále ještě na cestě, mnozí to také pojímají jako
způsob obživy a o vnitřní poznání jim tolik nejde – ti často přebývají
v radostném nicnedělání. Tak jako v Indii nalezneme pouště, tropické pralesy, věčně ledové vrcholky Himálaje, žebráky, umírající nemocné na ulici, oslnivé paláce i přepychové chrámy, podobně pak v tomto
vyčerpávajícím spektru lidského bytí nalezneme i nejrůznější typy svatých mužů. Jejich zaměření a chování může být i protichůdné, všichni
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Vlevo: Putující sádhu bez domova – jeho majetkem je hůl, konvička a deka
na spaní.
Vpravo: Sádhu žijící v jeskyni u Gangy má stočené vlasy do typického „drdolu
sádhuů“.

jsou ovšem většinou v pohodě. Sádhuové, svámí a sannjásini by měli žít
v celibátu, ale i zde bývá praxe jiná. A tak si každý může najít svatého
muže podle svého gusta.
Obvykle k večeru po práci či ve dnech volna chodí Indové za svými
svatými muži – společně se pomodlí, zazpívají si duchovní písně, povídají si, poprosí o radu, o duchovní ponaučení nebo jen tak společně
v tichu přebývají.
Svatí muži i ženy se oblékají do jednoduchého bavlněného oděvu,
jehož barva bývá oranžová. Je to barva vycházejícího slunce, ohně, který očišťuje a proměňuje.
Když jsem byl poprvé v Indii, pobýval jsem několik dní s duchovním mistrem svámím Mádhavánandou v jeho ášramu uprostřed
rádžasthánské polopouště, kde je takové sucho a teplo, že téměř vše, co
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Rádžasthánská polopoušť – sádhu žijící v chrámovém komplexu.

se pravidelně nezavlažuje, uschne. Bývá běžné, že zde nezaprší několik
měsíců a někdy dokonce i roků. Život tu opravdu není lehký. Na pokyn
duchovního mistra jsem nosil oranžový bavlněný oděv. Jednou jsem se
vracel do ášramu z procházky a cestou potkal starého muže z vesnice
vzdálené několik kilometrů. Náhle přede mnou padl na zem do prachu
a písku a dotkl se mých nohou – tradičním způsobem mi tak projevil úctu, které se dostává sádhuům. To mě poněkud vyvedlo z míry
a zůstal jsem nehnutě stát, zatímco stařec se zvedl a odcházel směrem
k vesnici. Tak mocný je v Indii oranžový oděv…
U indických přátel jsem viděl hraný ﬁlm, který na síle oranžového
šatu postavil celý příběh. Vše začíná tím, že jeden ﬁlmový producent
se nedohodne s vedením studia na hereckém obsazení nově připravovaného ﬁlmu a dojde k roztržce a hádce. Rozčarovaný a otrávený
producent se pak prochází mezi starými indickými chrámy a snaží se
přijít na jiné myšlenky. Unavený si sedne na schody jednoho chrámu
a usne. Vzápětí kolem něj prochází sádhu v oranžovém šatě, a když vidí
spícího schouleného muže v chladné noci, sundá si část svého oděvu,
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Mezi oddané svatých mužů patří nejen lidé, ale i zvířata.

přikryje ho a odchází. Ráno producenta probudí hlouček vesničanů,
který se kolem něj srotil. Mají určitý problém se svatbou a prosí ho
o radu a oslovují ho jako svámího. Producent vykulí oči, pak si ale
všimne oranžové látky na sobě a hned mu svitne. Trochu z legrace
přijme novou roli a vesničanům poradí – na práci s lidmi je zvyklý
a ve ﬁlmech, které točil, se řešilo už mnohé. Ukázalo se, že jeho rada
byla velmi dobrá, a vesničané ho zvou do jejich vsi. Po chvilce váhání
s nimi odchází a poměrně záhy si získá velmi dobrou pověst. Ta se
rychle šíří, protože jeho rady jsou skutečně užitečné. Oblast, ve které
žije, však postihne velké sucho a hrozí, že vesničané i z okolí přijdou
o úrodu. Všichni se upnou na svého „svámího“ a prosí ho o pomoc
a zázrak. Ten dobře ví, že žádné zázračné schopnosti nemá, ale má své
vesničany rád a ví, že je nemůže zklamat. Rozhodne se pro hladovku –
buď začne pršet, nebo umře hladem – jiné východisko nenalézá. Díky
dlouhé hladovce se producent v roli svámího stává ještě slavnějším.
Jeho věhlas jde tak daleko, že bývalí kolegové o něm točí ﬁlm a své
problémy s ním jde konzultovat i herečka, kterou nechtěl na začátku
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Sádhu putující společně s posvátnou krávou.

ﬁlmu obsadit do hlavní role. Nikdo ho však nepozná, producent zcela
změnil svou podobu, ovšem vnitřně se ještě se svou rolí úplně neztotožnil, bere to stále jako dočasný únik. Situace se pořád vyhrocuje, ale
nakonec přichází současně déšť i duchovní poznání – z producenta se
nenávratně stává skutečný svámí…

HINDUISTICKÁ TRADICE
Všichni sádhuové, jógini a další světci jsou nějakým způsobem spojeni
s hinduismem, hlavním duchovním a náboženským proudem Indie,
ke kterému se dnes hlásí téměř miliarda obyvatel Asie. Hinduismus
je náboženství mnoha sekt, je velice bohatý a spletitý a pojme do sebe
téměř vše, s čím se v duchovní sféře lidstva můžeme setkat.
Veliké množství hinduistických bohů není typickým výrazem
polyteismu, spíše zastupuje různé aspekty bytí a stvoření. Například
Agni je bůh ohně, Lakšmí je bohyně štěstí, Ganéša je pánem počátků
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Svámí Gítananda z jižní Indie měl tisíce stoupenců doma i v zahraničí. Znal a vyučoval řadu
jógových technik, které se běžně nepoužívají.
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Ztvárnění velkého počtu hinduistických bohů má polohu realistickou i abstraktní, hrozivou i úsměvnou.
Nezbytnou součástí hinduistických obřadů je oheň, který očišťuje, dává energii
a transformuje.
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a odstraňovatelem překážek. Tisíce a tisíce bohů završuje božská trojice: Brahma – nejvyšší bůh stvořitel, Višnu – bůh zachovatel a v době
trvání vesmíru jeho vládce, Šiva – bůh ničitel, který na konci světového
období rozboří vesmír svým tancem. Šiva je také Pánem jógy a přemožitelem smrti.
Nejpodstatnějším v hinduismu je ovšem brahman – transcendentální božský zdroj a zároveň nejvnitřnější podstata celé skutečnosti, veškerého bytí, který je totožný s vnitřní podstatou každé lidské (a nejen
lidské) bytosti nazývané átman. Vědomé prožití této jednoty je cílem
duchovního poznání, spirituální praxe každého duchovně hledajícího
člověka. Nepopsatelný prožitek vrcholného vnitřního poznání se vymyká všem dosavadním zkušenostem a zážitkům a bývá označován jako
samádhi nebo nirvána.
Většina Indů se sice nehlásí k nějaké konkrétní sektě či duchovní
škole, ale téměř každý, nebo alespoň hlava rodiny, má svého osobního
gurua – duchovního rádce. Guruové jsou v Indii většinou velice vážení,
uctívaní a dbají o duchovní růst svých svěřenců.
Přenos duchovní nauky, duchovního poznání z učitele na žáka je
nejstarší a nejosvědčenější metodou. V duchovních textech ani není
napsáno vše, jsou věci předávající se jen od úst k uchu, od srdce k srdci – od gurua k připravenému žákovi. Tajemství spojené s osobním
zasvěcením je tu proto, že k určitému poznání a duchovní praxi je
třeba skutečně dozrát. Člověk, který nemá dostatečně klidnou mysl,
jasné a hluboké vědomí a který nezvládá své emoce, by si mohl předčasným poznáním nebo určitou duchovní technikou i ublížit. Ale hlavně by nepochopil hloubku vyjevené pravdy, mohla by mu dokonce přijít
i banální. Čím víc toho víme, tím víc se nám i obyčejné věci, jevy, vztahy ukazují v novém rozměru. Jinak není co skrývat, vše je dostupné
každému, vše máme v sobě – stačí se naučit poslouchat hlubiny sebe
sama, otevřít se jim. Navíc dnes se v knižní podobě zveřejňuje stále
více textů, které byly dříve určeny jen zasvěcencům.
Souhrn starobylých posvátných písem hinduismu představuje Véda
(což doslova znamená vědění) a jde o nejstarší dochovanou náboženskou literaturu světa. Snad nejznámějším indickým duchovním textem
je Bhagavadgíta neboli Zpěv Vznešeného. Gíta (jak se zkráceně tento základní text nazývá) je součástí prastarého národního indického
eposu Mahábhárata, který je nejdelším veršovaným eposem na světě.
Indická duchovní (ale i vědecká) literatura je vůbec neobyčejně rozsáhlá, důkladná a velice podrobná.
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