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ANOTACE 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou jednotlivých životních etap významného 

indického duchovního světce a učitele, Ramany Mahárišiho, který za svého života dosáhl plné 

realizace vědomí. Období jeho života je zakomponováno do širšího rámce historicko-

náboženského kontextu a sociokulturního zázemí Indie. Z pohledu dnešní doby je učení 

Ramany Mahárišiho zasazeno do rámce celosvětové globalizace a dáno do souvislostí se 

vznikem nových náboženských hnutí, které se významnou měrou podílejí na vývoji 

náboženských kultur západního světa. 

 

Klíčová slova: Maháriši, Satguru, život, Ramanašrám, učení, Brahma, realizace, ego, Já, 

Advaita - védánta, Duchovní srdce, atmavičara,sekularizace a individualizace náboženství, 

nová náboženská hnutí, globalizace. 



ANNOTATION 

 

This diploma thesis deals with analysis of individual life stages of significant Indian spiritual 

sage and teacher Ramana Maharshi, who reached self realization during his life. The time 

period of his life is integrated into wider historical and religious context together with 

sociocultural background of India. From today's point of view is teaching of Ramana 

Maharshi incorporated into the framework of the world globalization and linked to formation 

of new religious movements, which take significant part in development of religious cultures 

of the western world. 

 

Key words: Maharshi, Satguru, life, Ramanashram, teaching, Brahma, realization, ego, Self, 

Advaita Vedanta,The Spiritual Heart, atma vichara, secularization and individualization of 

religion, new religious movements, globalization. 
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1 ÚVOD 

 

     Šrí Ramana Mahariši je bezesporu jedním z nejvýznamnějších duchovních učitelů a 

mystiků v dějinách Indie.  Důvodů, proč jsem si zvolila právě toto téma ke své 

diplomové práci, je několik. Již řadu let se zabývám různými směry východního 

náboženství. Nejprve jsem prošla obdobím buddhismu, pak hinduismu a zhruba před 

deseti lety jsem se díky svým přátelům dostala do společenství Ing. Jiřího Vacka, který 

se celý život zabývá mystikou a duchovními naukami. Po jeho boku jsem se seznámila 

s Bhagavánem Šrí Ramanou Mahárišim a začala studovat jeho učení.  

     V diplomové práci se budu věnovat nejprve Indii samotné, její historii a době 

kolonizace, kdy žil a působil i Ramana Maháriši.  Zejména tato doba je pro Indii velice 

důležitá, jelikož se díky britské nadvládě Indie otevřela světu a svět mohl v různých 

směrech pomoci Indii v jejím rozvoji.  

 Hlavním cílem diplomové práce je podrobné prozkoumání rozličných etap 

Mahárišiho života a jeho učení. Život tohoto světce je velmi zajímavý a v mnohém 

inspirující. Ve věku svých sedmnácti let prošel mystickou smrtí, která mu pomohla 

k prozření a realizaci duchovního osvobození a bezmezného Bytí. V tomto stavu 

setrvával po zbytek svého života. Za pomoci svých následovníků založil Ramanašrám, 

kde přijímal stovky návštěvníků a žáků, kterým po zbytek svého života trpělivě 

vysvětloval způsob, jak dosáhnout stavu vědomého žití. Ani v době, kdy se blížil konec 

jeho fyzického těla, neztrácel humor a optimismus. 

     Stěžejní část diplomové práce se bude věnovat Mahárišiho učení. Pokusím se nastínit 

prvky hinduismu a védánty, ze kterých Maháriši sám vycházel. Zároveň zařadím učení 

do širšího celku v nábožensko-historickém kontextu. Pokusím se vysvětlit jednotlivé 

kroky, které Mahariši považoval na duchovní cestě za důležité, a osvětlím pojmy, které 

jsou pro jedince žijícího v západní kultuře téměř neznámé. 

     Závěrem své práce se zaměřím na důvod, proč a jakým způsobem se toto učení 

dostalo na západ a proč jsou nová náboženská hnutí v současné době tak populární.  

     V samotném závěru práce je umístěn seznam vysvětlující terminologii, která byla 

použita v této práci. Po vysvětlivkách následuje seznam zdrojů a obrázků, které tvoří 

nedílnou součást diplomové práce. 
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2 HISTORIE INDIE  

2.1 Historické počátky Indie  

 

     Název Indie vznikl zkrácením názvu poloostrova Přední Indie, který se nachází 

v jižní Asii. Tato země přitahovala a stále přitahuje mnohé lidi pro svou jedinečnost. 

Její historické počátky se začaly odvíjet zhruba před pěti tisíci lety a obohatily svět 

v oblasti vzdělanosti, vědy a umění.
1
  

     Díky evropským mořeplavcům se Indie otevřela také pro Evropu. Mezi prvními 

připluli k indickým břehům r. 1498 Portugalci vedeni Vasco de Gamou. Indie v té době 

přitahovala obchodníky svým exotickým kořením a řemeslnickými výrobky. O toto 

území se později zajímali Portugalci, Nizozemci, Angličané a Francouzi. 
2
 

     Od roku 1602 kontrolovala tamní území Sjednocená východoindická společnost a 

koncem 18. stol. již většina území v Indii náležela k Velké Británii, která si vydobyla 

monopolní postavení v rámci mezinárodního obchodu.
 3    

 

     Na počátku roku 1857 došlo k prvnímu protibritskému povstání, které bývá 

označováno jako vzpoura sipáhí (indických vojáků). Také se o tomto povstání hovoří 

jako o první válce vedené za indickou nezávislost. Téhož roku bylo povstání potlačeno 

a generální guvernér Indie lord Canning vyhlásil obnovení mírového stavu. 2. srpna 

1858 vstoupil v platnost Zákon pro lepší správu Indie, a tak celá zem přešla pod 

britskou korunu a Východoindická společnost zde zcela ztratila svůj vliv.
4
 

 

 

                                                 

1
 FILIPSKÝ, Jan. Indie. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. Stručná historie států. ISBN 978-80-7277-381-7. s. 7. 

2
 FILIPSKÝ, Jan, et al. Dějiny Indie. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny. Dějiny států. ISBN 80-7106-493-9. s.  

387, 388. 
3
 Ibid. s. 720. 

4
 FILIPSKÝ, J. Indie, pozn. 1, s. 58 - 78. 
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2.2 Indie jako korunní kolonie 

2.2.1 Politická situace  

 

     Na přelomu 70. a 80. let došlo k založení Indického národního kongresu, ze kterého 

se později vyvinulo politické hnutí. Stoupenci tohoto hnutí požadovali demokratická 

práva, konstituční reformy a zasazovali se o národní osvobození.
5
 

     Indický národní kongres navazoval na činnost regionálních spolků různého 

zaměření, jejichž vůdčí osobnosti se snažily vytvořit sdružení s celo-indickým záběrem. 

Jejich snahou bylo se co nejvíce přiblížit k podnětům koloniální správy, kde měl 

Moderní nacionalismus ekonomické, kulturní, náboženské, politické a sociální kořeny. 

INC vznikl jako elitní sdružení Indů, kteří byli ovlivněni evropským myšlením a ke 

koloniální vládě se chovali loajálně.
6
 

          V té době vznikla také sdružení nového typu se záměrem vytvořit náboženskou 

reformní společnost, kde mimo jiné také chtěli povznést hinduismus. Byl kladen důraz 

na duchovní obrodu, která měla přinést změnu společenského chování. Hinduistická 

reforma byla jedním z významných zdrojů moderního nacionalismu.
7
  

     Kromě náboženských hnutí vznikala řada sdružení světského charakteru. Většinu 

z nich založili vysokoškolští absolventi, kteří hledali své uplatnění ve společnosti. Jen 

malá část z nich však uspěla, a tak jejich nespokojenost vyústila ve vytvoření sociální 

skupiny, která výrazně ovlivnila formování moderního nacionalismu. 
8
 

     Indický národní kongres zpočátku adresoval koloniální vládě loajální a zdvořilé 

požadavky – usnadnění přístupu Indů do Indické civilní služby, zřízení volených míst 

v zákonodárných radách, snížení domácích odvodů, omezení výdajů na armádu, 

zavedení cel na britské zboří. Koloniální vláda občas nějaký ústupek schválila.
9
 

                                                 

5
 FILIPSKÝ, J. Indie, pozn. 1, s. 82. 

6
 FILIPSKÝ, J., et al. Dějiny Indie, pozn. 2, s. 770. 

7
 Ibid., s. 770, 771. 

8
 Ibid., s. 772. 

9
 Ibid., s. 775. 
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     Od poloviny 90. let se začala prosazovat radikální skupina extrémistů, kteří si 

vytyčili jako hlavní cíl politického zápasu nastolení vlastní vlády.
10

  

     Tak rozsáhlé území jakou byla Indie bylo velice obtížné spravovat. Kongres v roce 

1906 přistoupil na myšlenku samosprávy Indie, avšak nebyli schopni se dohodnout na 

tom, jak se bude tato myšlenka realizovat. Někteří chtěli úplnou autonomii bez britské 

vlády, jiní se vyslovili pro koloniální formu samosprávy.
11

 

 

2.2.2 Indické protikoloniální hnutí  

  

    V roce 1907 došlo k rozkolu v Kongresu a ke zrodu revolučního terorismu. Umírněná 

skupina chtěla jen bojkotovat britské zboží na území Bengálska, radikálové nechtěli mít 

žádné kontakty a žádnou spolupráci s koloniální správou, to vše na území celé Indie. 

Tyto spory vyvrcholily na zasedání v Suratu 26. - 28. prosince 1907, kde se delegáti 

fyzicky napadli a musela zasáhnout policie. Extrémisté byli vyloučeni z kongresu a 

vláda toho využila a extrémisty odsoudila k vězení nebo deportaci, někteří se zřekli 

politického života.
12

 

     Následně se z řad radikálně smýšlejících lidí začaly formovat extrémistické skupiny, 

které organizovaly teroristické akce. Extrémisté chtěli oslabit koloniální vládu a 

připravit půdu pro povstání proti Británii. Jejich aktivita se soustředila na získávání 

zbraní, loupežná přepadení, vraždy policistů, soudců, informátorů a v neposlední řadě i 

žalobců.
13

 

     V roce 1909 vešly v platnost Morleyovy – Mintoovy reformy, které vyšly vstříc 

některým požadavkům umírněného křídla Kongresu. Reformy byly přijaty vstřícně, ale 

prováděcí nařízení reforem bylo velkým zklamáním. Kongres kritizoval zvláštní volební 

                                                 

10
 FILIPSKÝ, J. Indie, pozn. 1, s. 82. 

11
 FILIPSKÝ, J. Indie, pozn. 1, s. 83. 

12
 Ibid., s. 79 - 84. 

13
 Ibid., s. 84, 85. 
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kurie pro muslimy a neuspokojivé složení provinčních rad a diskvalifikaci kandidátů, 

kteří byli v minulosti z politických důvodů odsouzeni.
14

 

     V roce 1911 se v Dillí uskutečnila velká korunovační audience nového britského 

monarchy a indického císaře Jiřího V. a při této příležitosti se hlavní město Indie 

přesunulo z Kalkaty do Dilií, které se tak stalo hlavním městem Britské Indie. Kongres 

toto rozhodnutí uvítal, ale muslimové to vnímali jako ústupek hinduistům.
15

 

 

2.2.3 Zahraniční politika Indie 

 

     Když vypukla 1. světová válka, exilové skupiny v organizaci „chadar“ byly 

přesvědčeny, že násilně svrhnou britskou nadvládu a vytvoří vlastní vládu, což se jim 

nakonec nepovedlo. Indové začali bojovat na straně Británie a doufali, že Británie 

provede konstituční reformu, která povede k vytvoření indické vlády.
16

 

     Do Indického národního kongresu se vrátil B. G. Tilak, který založil Ligu za 

samosprávu. V boji za autonomii mu pomáhala britská sociální reformátorka Annie 

Besantová. V roce 1916 se dohodli na spolupráci s Muslimskou ligou při budoucím 

prosazování ústavních reforem.
17

 

     I když se v roce 1915 vrátil do Indie M. Gándí, který v Africe bojoval za práva 

indické menšiny, do politického boje zatím nezasáhl. Přelomovým rokem byl rok 1919, 

kdy byly vydány Rowlatovy zákony, podle nichž byli podezřelí zadržováni bez soudu a 

proti rozsudkům se nebylo možné odvolat. Ghándí založil Sdružení satjágrahy, které 

vypovědělo poslušnost nespravedlivým zákonům. Dospěl k názoru, že lidé nejsou 

připraveni na politický zápas bez násilných prostředků, a proto začal prosazovat 

jednotnou organizační základnu a sjednocení jednotlivých proudů na základě 

společenského programu, aby se mohl prosadit v celonárodním měřítku.
18

 

                                                 

14
 Ibid., s. 85. 

15
 FILIPSKÝ, J. Indie, pozn. 1, s. 86. 

16
 Ibid., s. 86. 

17
 Ibid., s. 87. 

18
 Ibid., s. 91. 
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     Ani nový Zákon o správě Indie z roku 1919 nepřinesl Indii mnoho pozitivního. Z 

240 milionů obyvatel mohl volit do ústřední legislativy sotva milion, protože voliči byli 

omezeni hlavně výší svého majetku. Navíc místokrál i guvernéři provincií měli právo 

veta.
19

 

     Gándí došel k závěru, že s brutální silou ze strany Británie se dá bojovat jen tak, že 

lidé s nimi přestanou spolupracovat. K jeho myšlenkám se přidal i Kongres. Návštěva 

britského následovníka trůnu v roce 1921 vyvolala v zemi nepokoje. Gándí byl zatčen a 

odsouzen na šest let do vězení. Byl zrušen program nespolupráce s vládou. Národní 

hnutí se rozdělilo na muslimy a hinduisty a obě skupiny chtěly svůj vlastní stát.
20

 

     V roce 1927 představil místokrál lord Irwing indickému národnímu hnutí komisi, 

která měla zhodnotit, jak byl uplatňován Zákon o správě Indie z roku 1919 a jaké jsou 

další možnosti konstitučního vývoje.
21

 

     Kongres v roce 1928 dal Británii jednoletou lhůtu k tomu, aby Indii přiznala status 

dominia. Protože k tomu Británie zaujala odmítavé stanovisko, 31. 12. 1928 vyzval 

Kongres národ k občanské neposlušnosti. Den 26. 1. 1930 vyhlásil Kongres v čele s 

Gándím Dnem nezávislosti. Lidé měli uplatnit právo na svobodu a byla vyvěšena 

indická trikolora a přijata deklarace, která požadovala přerušení politických svazků s 

Británií.
22

 

     Ani konstituční reforma z roku 1935 neposkytla Indii samosprávný či dominiální 

statut. Kongres požadoval ústavu, která by zajistila právo na politickou svobodu.
23

 

     Dne 3. 9. 1939 Velká Británie prohlásila, že je Indie ve válečném stavu proti 

Německu. 7. 12. 1941 vstoupilo do války Japonsko a bezprostředně ohrožovalo Indii.
24

 

     Po vylodění japonského vojska v Bengálském zálivu se začalo v Kongresu 

prosazovat hnutí „Opusťte Indii“, které mělo bojkotovat vše, co nesouvisí s odvětvím a 

službami ve vojenské oblasti.
25

 

                                                 

19
 Ibid., s. 92. 

20
 FILIPSKÝ, J. Indie, pozn. 1, s. 96. 

21
 Ibid., s. 99. 

22
 Ibid., s. 99, 100. 

23
 Ibid., s. 103. 

24
 Ibid., s. 103 - 105. 
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Po nezdařeném pokusu M. Gándího domluvit se s Brity na vytvoření národní vlády 

hledal řešení společně s Muslimskou ligou. Ta měla po skončení války podpořit 

Kongres při vyhlášení požadavku o nezávislosti země.
26

 

     Pozitivní obrat v jednání o nezávislosti země přineslo volební vítězství britské 

Labouristické strany v červenci roku 1945. Po volbách v Indii v roce 1946 Muslimská 

liga „stanovila 16. srpen Dnem přímé akce za vytvoření Pákistánu.“ Po jmenování 

prozatímní vlády v čele s D. Néhrúem vypukly v zemi náboženské nepokoje.
 27

 

     Britská vláda se v únoru 1947 rozhodla ukončit své koloniální panství. Země byla 

rozdělena na dvě samostatná dominia – Pákistán a Indický svaz. „Zákon o nezávislosti 

Indie vešel v platnost o půlnoci ze 14. na 15. srpna 1947. Prvním generálním 

guvernérem se stal lord Mountbatten.“
28

 

 

2.2.4 Hospodářská a sociální sféra 

  

   „Šedesátá až devadesátá léta 19. století byla v Indii obdobím, kdy rychle rostly 

objemy obchodní výměny a kdy se v zemědělství ve větší míře než doposud začaly 

uplatňovat peněžní vztahy. Stejně tak je možné zdůraznit, že se v této době uskutečnila 

rozsáhlá výstavba železničních tratí a zavlažovacích systémů a také se začala rozvíjet 

místní průmyslová velkovýroba. Mezi významné počiny éry vrcholného období britské 

kolonizace pak nepochybně patří rozsáhlé trigonometrické, geografické, etnologické a 

lingvistické průzkumy, které spolu s prvními celoplošnými sčítáními obyvatelstva 

umožnily mnohostranně a do značných podrobností zmapovat poměry na 

subkontinentu. Na druhou stranu ale součástí indické reality nadále zůstávaly 

hladomory, při nichž umíraly statisíce i miliony lidí. Z dostupných statistik dokonce 

vyplývá, že tyto humanitární katastrofy, někdy navíc doprovázené epidemiemi cholery, 

černých neštovic nebo dýmějového moru, byly nyní o poznání ničivější než v první 

                                                                                                                                               

25
 Ibid., s. 106, 107. 

26
 Ibid., s. 109. 

27
 FILIPSKÝ, J. Indie, pozn. 1, s. 109. 

28
 Ibid., s. 110. 
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polovině 19. století.“
29

 Tyto velké hladomory se podařilo eliminovat až v první polovině 

dvacátého století díky postupnému zdokonalování vládních krizových plánů a 

nouzového distribučního systému. 
30

 

     Životy všech lidí žijících v Indii ve značné míře a v mnoha směrech ovlivňovala 

ekonomická politika koloniální vlády. Ta se rozhodla nechat věcem volný průběh a 

nezasahovat do systému dle zásad liberalistické doktríny laissez- faire
31

 a zpravidla se 

vyhýbala jakýmkoliv protekcionistickým opatřením. Zároveň však státní aparát usiloval 

o to, aby dosáhl takových příjmů, aby pokryly jeho neustále rostoucí výdaje. To 

zajišťovala zejména daň z půdy, daň z opia a v neposlední řadě i daň ze soli, na kterou 

již odedávna měla vláda monopol.
32

  

     Velmi významným aspektem ekonomického dění v druhé polovině 19. století byla 

rozsáhlá železniční výstavba. Ta již započala na sklonku vlády Východoindické 

společnosti. Železniční tratě byly vesměs vybudovány ze zdrojů a za pomoci 

soukromých britských subjektů. Indickým bohatým vrstvám se tato investice s nízkým 

procentem výdělku nezdála dostatečně lukrativní. Až postupem let se podařilo indické 

vládě za určitou peněžní náhradu tyto tratě zestátnit. Železniční propojení indického 

vnitrozemí s velkými přístavními městy usnadnilo vývoz surovin a stalo se silným 

stimulem pro pěstování komerčních plodin, mezi něž patřily zejména bavlník, juta, 

indigovník, ale i čaj a káva, cukrová třtina a olejniny. Na jednu stranu Indii tato 

obchodní cesta otevřela dveře na světové trhy, na stranu druhou se tímto způsobem 

poněkud oslabil samozásobitelský charakter indického zemědělství. Svou roli zde 

sehrálo také počasí, které je v této části světa velmi nestabilní a monzuny si zde též 

vybíraly svou daň na výnosech ze sklizní. Nicméně britský kapitál pomohl při zakládání 

plantáží čajovníku, indigovníku a kávovníku. 

Železniční doprava ovlivnila nejen zemědělství, ale také řemeslnou výrobu. Dovážené 

tovární zboží z Anglie bylo velmi levné, a proto mnoho řemeslníků zejména tkalci a 

přadláci ve vnitrozemských oblastech byli nuceni změnit svůj zdroj obživy a uchýlit se 

                                                 

29
 FILIPSKÝ, J., et al.  Dějiny Indie, pozn. 2, s. 763. 

30
 Ibid., s. 764. 

31
 Heslo klasického liberalismu vyjadřující hlavní ekonomickou zásadu, aby hospodářskému dění byla 

ponechána volnost a aby zejména stát do něj nezasahoval. Objevuje od poloviny 18. a začátkem 19. 

století tam, kde se rozmáhal liberalismus. Pomocí „laissez faire“ mělo docházet k omezování státních 

zásahů do hospodářství a tedy i posílení role jednotlivce. 
32

 FILIPSKÝ, J., et al. Dějiny Indie, pozn. 2, s. 764. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Klasick%C3%BD_liberalismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberalismus
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zejména k zemědělství. Naproti tomu se podnítil vznik důlního průmyslu a objem těžby 

uhlí šestinásobně vzrostl. Investoři z Anglie pomohli založit mnoho rozličných továren 

a průmyslových podniků, a tím vytvořili řadu pracovních míst, a tím také podpořili 

ekonomiku celé Indie. 
33

 

     „Nehledě na výše načrtnuté strukturální změny, které se navíc vyznačovaly 

nemalými regionálními specifiky, byla celkové ekonomická a sociální bilance období 

vrcholné koloniální vlády Anglie velmi neutěšená. Krajními póly názorového spektra 

ohledně ekonomické situace v Indii jsou dvě stanoviska: podle jednoho z nich byl 

hlavním viníkem indické chudoby a „nedostatečného rozvoje“ kolonialismus, respektive 

politika koloniální vlády, podle druhého z nich si Indie svou bídu způsobila sama, a 

nebýt britské nadvlády, byla by na tom ještě hůře.“
34

 

  

                                                 

33
 FILIPSKÝ, J., et al. Dějiny Indie, pozn. 2, s. 766 - 767. 

34
 Ibid., s. 768. 
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3 ŽIVOT BHAGAVÁNA 

3.1 Úvod k životopisu Ramany Mahárišiho 

 

     I když Indie koncem 19. století byla místem, kde by člověk jen obtížně hledal 

finanční bohatství, přesto ve sféře duchovní se zde narodil člověk, Ramana Maháriši, 

kterého je možno právem považovat za jednoho z nejvýznamnějších duchovních učitelů 

20. století. Jeho život byl v mnohém zajímavý a příkladný.  Byl plný zvratů, které mu 

přinesly jedinečnost a v neposlední řadě i slávu. Během krátkého času dosáhl osvícení a 

rozloučil se s hmotným světem, který plně nahradil duchovní naukou. Měl mnoho 

následovníků z celého světa, kteří za ním přišli, aby se naučili, jak se vymanit 

z koloběhů zrození. Jeho následovníci dodnes praktikují jeho učení v mnohých státech 

světa. Knihy, které vznikly z rozhovorů s Bhagavánem, byly přeloženy do mnoha 

jazyků, a tak se díky nim může i dnes šířit učení tohoto velkého duchovního Mistra a 

Učitele. 

 

3.2 Narození  

 

     Ramana Maháriši pocházel z jižní Indie, z dnešního státu Tamil Nadu. Jeho 

občanské jméno bylo Venkataraman Aijar. Narodil se 30. prosince 1879 v jednu hodinu 

po půlnoci v malé vesničce Tiručuli, která se nachází v blízkosti Madury. Na den jeho 

narození připadá v Indii velký šivaistický svátek, příznivý den pro hinduisty, den zvaný 

Ardradarsanam. Každoročně se v tento den ze svatyní spolu s procesím vynáší 

zobrazení Tancujícího Šivy, Nataraji, aby se takto oslavila božská milost Pána, který se 

zjevil svatým, jimiž byli Gautama, Patanjali, Vyaghrapada, a Manikkavacaka. V roce 

1879, na den Ardra, bylo zobrazení Nataraji v Tiruchuli vyneseno z chrámu za 

příslušného obřadu – a právě ve chvíli, kdy se opět mělo vrátit nazpět, tak se v tu chvíli 

narodil Venkataraman.
35

 

                                                 

35
 Bhagavan Ramana: The Life of Sri Ramana Maharshi. In: Arunachala Ashrama: Bhagavan Sri 

Ramana Maharshi Center, New York, USA [online]. [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: 

http://www.arunachala.org/ramana/life/ 

http://www.arunachala.org/ramana/life/
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     V době, kdy se matka Alagammal nacházela v požehnaném stavu, nabyla 

podivuhodné krásy, kterou nikdy předtím neměla. Slepá chůva při jeho narození spatřila 

velké světlo a zvěstovala jeho matce: „ Ten, který se dnes v tvém domě narodil, musí 

být Božskou bytostí.“
36

 

     Narodil se jako druhý ze čtyř dětí otce Sundarama Aijara (1845? - 1892) a matky 

Alagammal (? - 1922), po narození dostal jméno Venkataraman. Jeho sourozenci byli 

bratři Nagaswamy (1877 - 1900), Nagasundaram (1886-1953) a sestra Alamelu (1891 - 

1953).
37

 

                                 

                             Obrázek 1  Venkataramanův rodný dům 

 

      Jeho otec, Sundaram Aijar, byl povoláním vesnický právník a vážený obhájce. Byl 

to muž velmi laskavý, pohostinný, vedený vnitřní moudrostí a měl silný charakter. 

Svého postavení dosáhl vlastním přičiněním. Jeho povaha byla velmi mírná, nikdy se 

nehněval, a nejen proto si ho obyvatelé vesnice a okolí velmi vážili a milovali. Z úcty 

k tomuto muži ho ani lupiči neoloupili, byť mu chtěli ukrást vozík.
38

 

     V celé Indii dodnes vládne kastovní systém, který vychází z hinduistického 

                                                 

36
MIHULOVÁ, Marie a Milan SVOBODA. Mudrci, guruové a zasvěcenci: Šivananda, Brunton, 

Krišnamurti, Steiner, Aurobindo, Rámakrišna, Vivekananda, Šankara, Ramana Maharaši. Vyd. 1. 

Liberec: Santal, 2010. ISBN 978-808-5965-797. s. 174. 
37

 Ramana Maharši. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 4. 3. 2015 [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ramana_Mahar%C5%A1i#cite_note-1 
38

 MAHARŠI, Šrí Ramana. Život velkého mudrce z Arunáčaly v obrazech. 1. vyd. Český Těšín: Avatar, 

1997. ISBN 80-85862-20-4. s. 13. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ramana_Mahar%C5%A1i#cite_note-1
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náboženství. I když rodina náležela ke kastě bráhminů, nebyla nikdy ortodoxní a 

nedodržovala přísná kastovní pravidla.
39

 

     Na rodinu byla uvalena kletba jistým svatým mužem, jemuž kdysi předkové rodiny 

neprokázali dostatek úcty a pozornosti, a proto se v každé následující generaci jeden 

z rodiny měl stát sanjásinem, neboli svatým mužem. Kletba se pravidelně naplňovala, 

nic ovšem nenaznačovalo, že to bude právě Venkataraman, který tuto kletbu naplní. 
40

 

Jako dítě byl Venkataraman oblíbeným, živým, zdatným a průměrně zlobivým dítětem. 

Rád sportoval, zápasil, plaval a ani starším chlapcům se nevyhýbal v chlapeckých 

šarvátkách. To se mu občas během noci vymstilo, protože dokázal spát tak tvrdým a 

hlubokým spánkem, že ho nic nedokázalo probudit. Chlapci, kteří s ním měli 

nevyřízené účty, se za ním v noci přikradli a ztloukli ho. Ráno se pak Venkataraman 

probudil a nebyl schopen pochopit, kde se mu přes noc vzaly takové modřiny.  To byla 

jedna z jeho zvláštností, které měl jako dítě. Měl neobvyklé štěstí, které při něm vždy 

stálo, když hrál různé kolektivní hry. Bylo pravidlem, že jeho družstvo vždy zvítězilo. 

Tím si získal přezdívku 'Tangakai', neboli 'zlatá ruka'.
41

 

     Škola pro něho nebyla příliš zajímavá. Díky své vynikající paměti a inteligenci byl 

schopen učiteli odříkat, co se učili jeho kamarádi.  Nejen, že se příliš nezajímal o školu, 

ale ani náboženský život se mu nejevil jako zajímavý. Nejevil ani žádné známky 

budoucí proslulosti.
42

 

     Účastnil se jen rituálů, které prováděli v rodinném kruhu. Byly to obvyklé rutinní 

šivaistická
43

 uctívání. Sankrt
44

, ze kterého v pozdějším životě překládal, se také neučil. 

Měl možnost se díky misionářské škole seznámit také s Biblí a křesťanstvím, ale ani to 

ho nezaujalo. 
45

 

                                                 

39
 VACEK, Jiří. Bhagavan Šrí Ramana Maháriši, mudrc z Arunáčaly: život, učení a dílo. 1. vyd. Praha: 

Jiří Vacek, 1992, 85 s. ISBN 80-900-0154-8. s. 7. 
40

 Ibid., s. 7. 
41

Spiritual Science Museum: Ramana Maharshi. INDIAN INSTUTUTE OF SPIRITUAL SCIENCE. 

[online]. [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://spiritualsciencemuseum.org/19th-18th-century/12-19th-

18th-century-masters/456-ramana-maharshi 
42

 VACEK, J. Bhagavan Šrí Ramana Maháriši, mudrc z Arunáčaly: život, učení a dílo. pozn. 39, s. 7. 
43

 Šivaismus je forma hinduismu, která se zaměřuje výhradně na boha Šivu 
44

 Sanskrt je jeden z nejstarších starých jazyků. V současnosti považován za mrtvou řeč, ale zůstal jedním 

z 23 oficiálních jazyků Indie. 
45

 VACEK, J. Bhagavan Šrí Ramana Maháriši, mudrc z Arunáčaly: život, učení a dílo. pozn. 39, s. 7, 8. 

http://spiritualsciencemuseum.org/19th-18th-century/12-19th-18th-century-masters/456-ramana-maharshi
http://spiritualsciencemuseum.org/19th-18th-century/12-19th-18th-century-masters/456-ramana-maharshi
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     Zhruba v 11 letech ho otec poslal ke strýci Sabbiyarovi v Dindigulu, aby se naučil 

anglicky a v pozdějším věku mohl pracovat ve státní správě (v té době byla Indie stále 

koloniálním územím Anglie a znalost angličtiny byla nutností pro zajištění slušného 

živobytí). V Tiručuli, v místě kde bydleli, se ve vesnické škole vyučovalo pouze 

v tamilštině. 
46

 

     Dosud poklidný život narušila smrt otce 18. února 1892. Rodina byla nucena se 

rozdělit. Venkataraman spolu se starším bratrem odešel na výchovu ke strýci v Maduře, 

sestra spolu s mladším bratrem a matkou posléze žili u staršího strýce v Manamaduře. 

Po ukončení Skotské střední školy začal navštěvovat Americkou Misijní střední školu 

v Maduře.
47

 

     V listopadu roku 1895 Maháriši zaznamenal svůj první duchovní zážitek. Jeden 

příbuzný, který ho přišel navštívit, se zmínil, že se vrátil z pouti na Arunáčalu, 

posvátnou horu jižní Indie, která leží několik set kilometrů od Madury. O její existenci 

nikdy předtím neslyšel, ale pouhé vyslovení jména této hory v něm vyvolalo nesmírný 

pocit lásky, hluboké úcty a intenzivní radosti.  (Nedlouho po tomto setkání se Maháriši 

vydal na cestu a celý svůj život žil v blízkosti této posvátné hory.) 
48

 

      Další duchovní oslovení nastalo o několik měsíců později v okamžiku kdy se mu do 

rukou dostala strýcova kniha s názvem Periapuránam. Tato náboženská kniha 

pojednává o životě 63 tamilských světců. V životě malého chlapce nastal velký zlom. 

Dočetl se o duchovním světě, o víře, lásce k Bohu a možnosti spojení s ním. Byl to 

zcela jiný svět než ten, ve kterém doposud vyrůstal a žil. Při četbě této knihy pocítil 

silnou touhu stát se podobným světcem jako ti, o kterých četl. „Později, jak vypráví, pak 

chodil každý večer do chrámu, kde tito světci mají své sochy, a se slzami v očích se 

vroucně modlil a z celé duše prosil, aby se stal jedním z nich. Za těchto podmínek se 

toto přání muselo v krátké budoucnosti zcela vyplnit, což se i stalo.“ 
49

 

 

                                                 

46
 VACEK, J. Bhagavan Šrí Ramana Maháriši, mudrc z Arunáčaly: život, učení a dílo. pozn. 39, s. 8. 

47
 Ibid., s. 8. 

48
 Ibid., s. 8. 

49
 VACEK, Jiří. Život a učení Ramany Mahárišiho. Vyd. 1. Praha: Jiří Vacek, 2006. s. 12. 
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3.3 Zážitek smrti  

 

     Naprostý obrat v jeho životě nastal v červnu 1896 pravděpodobně ve čtvrtek 

šestnáctého, zhruba šest týdnů před tím než navždy opustil Maduru. Bylo mu tehdy 

šestnáct a půl roku.
50

 

     Výše zmíněné dva duchovní zážitky vedly k rozdmýchání touhy po duchovním 

životě. K vyvrcholení této touhy a jeho osvícení došlo zcela neočekávaně a bez 

veškerého úsilí. Nacházel se v té době ve svém pokoji v prvním patře strýcova domu. 

Byl zcela zdravý, bez jakýchkoliv náznaků nemoci. Náhle ho přepadl silný strach ze 

smrti, neodolatelný pocit, že nadešel jeho čas smrti, že umírá. Tento strach neměl 

jakékoliv opodstatnění, protože byl zcela zdravý, proto důvod těchto pocitů nemohl být 

vysvětlen ničím, co cítil ve svém těle. Neuměl si vysvětlit, co se v jeho těle odehrávalo, 

jen cítil silnou přítomnost smrti. Cítil, že zemře, a přemýšlel, co udělá.  

     Tato událost je popsaná v mnoha knihách a článcích. Nejlepší popis celé události 

jsem našla v časopise The Mountain Path 2/1981 (s. 67). Překlad článku se také nachází 

v knize J. Vacka Bhagavan Šrí Ramana Maháriši mudrc z Arunáčaly: život, učení a 

dílo. (s. 13 - 17). Pro úplnost a přesné pochopení je tato celá událost zapsaná jako 

záznam rozhovoru, který byl veden s Bhagavánem a posléze sepsán autorem B. V. 

Narasimhou do biografie Self Realization a posléze otištěn ve výše zmiňovaném 

časopise. 

     „Líčení je v Bhagavanových vlastních slovech, ač se v něm projevuje silný vliv 

překladatelova stylu a jeho oblíbená terminologie; podaná verze je mnohem přesnější 

než ta, která se nachází ve všech publikovaných životopisech.“ 

     Takto Maháriši sám popisoval zážitek mystické smrti a vše, co po něm 

bezprostředně následovalo: 

Maháriši: 

     „Svůj strach ze smrti jsem prožil asi 6 týdnů před tím, než jsem opustil Maduru 

navždy. Strach se projevil pouze v jednom dni a trval krátce. V té době se dostavil 

                                                 

50
 VACEK, J. Bhagavan Šrí Ramana Maháriši, mudrc z Arunáčaly: život, učení a dílo. pozn. 39, s. 9.
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záblesk vzrušení, který může být popsán přibližně jako teplo, nebylo však zřejmé, zda 

došlo ke zvýšení tělesné teploty, ani jsem se nepotil. Zdálo se, jako by se mě zmocnil 

nějaký duch. To změnilo mé duševní postoje a zvyky. Dříve jsem měl rád některá jídla a 

jiná nerad. To zmizelo a polykal jsem všechna jídla se stejným zájmem, ať byla dobrá 

nebo shnilá, chutná či bez chuti. Neměl jsem naprosto žádný zájem o studium ani o 

povinnosti. Studoval jsem tak, že jsem mechanicky obracel stránky, aby ten, kdo mne 

viděl, si myslel, že čtu. Nevěnoval jsem pozornost čtenému, nerozuměl jsem tudíž 

obsahu. Podobně jsem vykonával své povinnosti posedlý neustále tímto avesam 

(duchem), tj. byl jsem duchem nepřítomen. Byl jsem uchvácen a okouzlen svým 

vlastním Já. Snášel jsem každou mně doma uloženou povinnost, toleroval jsem každé 

pohrdání s pokorou a trpělivostí. Opakující se zájem o Já a jeho zkoumání pohlcovaly 

veškeré dřívější pocity a zájmy. 

Strach zde byl pouze prvý den, tj. v den probuzení. Byl to náhlý strach ze smrti, který se 

objevil, nikoliv pouhý nezájem o zevní věci. Také se objevily dva nové zvyky, tj. 

pozornost neustále obrácená na Já a citové pohnutí provázené slzami během návštěv 

madirského chrámu. Skutečné hledání a objev, kdo jsem, se udály v prvý den změny. 

V onen čas jsem instinktivně zadržel svůj dech a počal jsem přemýšlet nebo nořit se do 

nitra v pátrání po mé vlastní podstatě. „Toto tělo umírá“, řekl jsem si; myslel jsem tím 

své hrubé fyzické tělo. Neměl jsem ani potuchy, že v člověku je nějaké súkšma šaríra 

(příčinné tělo). Ani jsem nepřemýšlel o mysli. Myslel jsem na hrubé hmotné tělo, když 

jsem použil pojmu tělo a dospěl jsem k názoru, že když je mrtvé a tuhé (tehdy se mi 

zdálo, že je skutečně ztuhlé, jak jsem se natáhl nahoře v době záchvatu smrti), já mrtev 

nejsem. Byl jsem si naopak vědom toho, že žiji; existoval jsem. Tak se ve mně objevila 

otázka: Co je vlastně to já? Je tímto tělem? Kdo si říká já? Zavřel jsem proto ústa 

rozhodnut nedovolit jim pronést „Já“ nebo jiné slovo. A přece jsem stále v sobě cítil, že 

já je zde, zvuk je stále zde a věc, která se nazývala či pociťovala jako já, byla zde. Co to 

bylo? Cítil jsem přítomnost síly nebo proudu, střediska energie působícího na tělo, které 

trvalo bez ohledu na nehybnost těla nebo jeho činnosti, ačkoliv existovalo ve spojení 

s ním. Byl to tento proud, síla nebo střed, který tvořil mé Já, který mě udržoval 

v činnosti a v pohybu, avšak bylo to poprvé, kdy jsem to poznal. Před tím jsem neměl o 

svém Já žádnou představu. Od té doby jsem trávil svůj čas zabrán v soustředění na tento 

proud. 
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     Když jsem jednou dospěl k tomuto závěru, jak již jsem řekl, bylo to prvého dne 

z těch šesti týdnů, v den mého probuzení k novému životu, strach ze smrti odpadl. 

Neměl již místa v mých myšlenkách. Já existující jako jemný proud neznalo smrti, které 

by se bálo. Tak další vývoj nebo činnost vycházela z nového života a nikoliv ze strachu. 

V té době jsem nevěděl o totožnosti onoho proudu s Íšvarou neboli osobním Bohem, jak 

jsem jej nazýval. Pokud se týče brahman, neosobního absolutna, neměl jsem tehdy o 

něm vůbec ponětí. Dokonce jsem ani nezaslechl slovo brahman. Nečetl jsem Bhavad 

Gítu
51

 ani jiné náboženské dílo s výjimkou Periapuranam  a v biblických hodinách 4 

evangelia a žalmy… neznal jsem názory náboženských filosofů s výjimkou běžných 

představ o Bohu, že je všemocnou osobou, která je všudypřítomná a je uctíván na 

zvláštních místech v obrazech a sochách, které jej představují. To jsem věděl nádavkem 

k několika podobným ideám, které jsem pochytil z Bible a z Periapuranem. Později, 

když jsem pobýval v Arunáčalském chrámě, dozvěděl jsem se o své totožnosti 

s brahman a později s absolutním brahman, o kterém jsem v Ribhu Gítě četl, že je 

podkladem všeho. Pouze jsem cítil, že vše činí onen proud a nikoliv já; tento pocit jsem 

měl od té doby, co jsem napsal svůj dopis na rozloučenou a opustil domov. Přestal jsem 

považovat proud za své malé „já“. Onen proud neboli avesam nyní cítím, jako by byl 

mým Já a nikoliv superimposicí. 

     Na jedné straně mi probuzení poskytlo trvalou ideu nebo pocit, že mé Já je proudem 

či silou, ve které jsem byl trvale pohlcen, ať jsem cokoliv dělal, na druhé straně proud, 

který mě ovládal, mě často přiváděl do chrámu Meenakši Sundaresa. Dříve jsem jej 

s přáteli příležitostně navštěvoval, avšak v té době jeho návštěv nevyvolávaly ve mně 

žádné pozorovatelné citové projevy, tím méně pak změnu mých zvyků. Avšak po 

uvědomění Já chodil jsem tam téměř každý večer a v této posedlosti jsem stál před 

Šivou, Natarajanou, Meenakši a 63 tamilskými světci. Vzlykal jsem a proléval slzy a 

třásl se dojetím. Nemodlíval jsem se obvykle o něco zvláštního, ač jsem si často přál a 

modlil se, aby…“ zbytek tohoto rukopisu chybí. 

     Takto se Maháriši vyjádřil o svém zážitku smrti. Prošel uvědoměním, že to, co 

umírá, je tělo, to, co bude později odneseno a spáleno, je pouze a jen tělo a toto tělo je 

                                                 

51
 V českém překladu "Píseň Vznešeného", je jednou z nejvýznamnějších posvátných knih hinduismu. 
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oživováno vědomím, které je neměnné a trvalé. Toto uvědomění si sama sebe nikdy 

neslábne, k ničemu se nevztahuje a září samo o sobě. 
52

 

     Teto stav uvědomění a poznání Já se nazývá mystická smrt
53

. Jí zpravidla vždy 

předchází úsilí o zničení ega v několika předešlých životech. Tohoto stavu uvědomění 

čirého Já Maháriši dosáhl v několika minutách a zcela mu to změnilo jeho budoucí 

život. Jelikož o realizaci nic nevěděl, nic předtím neslyšel ani nečetl, netušil, co se s ním 

událo a čemu se mu dostalo. Až v pozdější době, kdy začal číst advaitické texty, 

pochopil, co se v daný okamžik v jeho životě odehrálo.
54

 

     Důsledky tohoto stavu se promítly do jeho života například tím, že tratil zájem o 

blízké přátelství lidí, kteří byli nejen jeho příbuzní, ale i o kamarády, přestal se s nimi 

stýkat a sportovat. Jeho zájem o studium ve škole zcela pominul, vše se učil jen 

mechanicky, jelikož jeho mysl byla nad studium povznesena a veškeré záležitosti tohoto 

směru se jevily jako povrchní. Mnoho času trávil o samotě, pohroužen do Ducha, síly a 

proudu vědomí, které si tak hluboce uvědomoval a byl tak jeho vědomou součástí.
55

 

     Jednoho dne dostal ze školy trest, opsat třikrát lekci z anglické gramatiky, jelikož se 

ji předtím nenaučil. Když se dostal k opisování třetí kopie, jeho vědomí se obrátilo proti 

tomuto mechanickému úkolu, Maháriši zanechal této práce, posadil se do jogínské 

polohy a opět se ponořil do nitra sebe samého a začal meditovat.
56

 

    Jeho starší bratr Nagaswami, aniž by sám tušil, mu ukázal další směr, kudy se má  

Maháriši vydat. Často si z něho tropil legraci a nazýval ho jogínem či mudrcem a 

v žertu ho posílal ven do džungle, aby meditoval a netrávil svůj život mezi běžnými 

lidmi. To bylo impulsem, aby si jednoho dne Ramana uvědomil, že má jeho bratr 

vlastně pravdu a že je jeho přáním žít jako sádhu
57

, a proto se rozhodl
 
odejít od rodiny a 

začít žít život Sádhua.
58

  

 

                                                 

52
 Pozn. autorky 
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 Pozn. autorky 
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 EBERT, G. Ramana Maharshi:His Life: a biography. S.l.: Lulu, 2006. ISBN 14-116-7350-6. s. 25. 
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 Ušlechtilý duchovní člověk žijící v asketickém odříkání. 
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 MAHARŠI, Šrí R. Učení: vybrané výroky, pozn. 55, s. 8. 
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3.4 Odchod od rodiny  

 

     Jeho nezájem o studium a snaha neustále meditovat vzbuzovaly nesouhlas rodiny. 

Rozhodl se proto nadobro opustit rodinu a odjet k Arunáčale.
59

 

     „Během svého posledního měsíce v Maduru Ramana trpěl neobvyklými bolestmi 

hlavy a pocity pálení celého těla, to souviselo s jeho celkovou proměnou. Tyto zvláštní 

stavy ustaly v okamžiku, kdy Ramana poprvé vstoupil do chrámu v Tiruvannamalai 1. 

září 1896.“
60

 

     Jelikož věděl, že rodina nebude s jeho odchodem souhlasit, musel vymyslet záminku, 

jak se nepozorovaně dostat z domu. Vymyslel si tedy a řekl bratrovi, že ve škole musí 

jít na neplánovanou hodinu elektriky
61

, která začíná v poledne. Jelikož bratr netušil, co 

má Maháriši v plánu, souhlasil, aby šel a ještě ho poprosil, aby si vzal s sebou peníze a 

zaplatil ve škole za něho školné, bylo to tehdy pět rupií. Naobědval se, ale nikomu stále 

nic neřekl, ani tetě, která mu předávala peníze, které později využil na cestu. Ramana 

byl nucen zalhat, ale byla to jen jedna ze dvou nevinných lží, které kdy za svůj život 

vypustil ze svých úst.
62

 

     V atlase si našel nejbližší železniční stanici
63

 do Tiruvannamalai, města ležícího 

v těsné blízkosti hory Arunáčaly. Spočítal si, že tři rupie by mu mohly stačit. Aby 

neodešel zcela bez rozloučení, napsal strýci dopis s vysvětlením, kam a proč odchází. 

K dopisu také přiložil zbylé dvě rupie a vydal se na cestu k Arunáčale. Měl před sebou 

více než 250 mil, a aniž by to tehdy věděl, nikdy se již domů nevrátil.
64

 

     Na nádraží si koupil lístek a vydal se na dalekou cestu. Během jízdy opakovaně 

upadal do stavu samádhi. Do Villupuramu se dostal ve tři hodiny ráno. Druhý den se 

dostal až do Mambalapattu a odtud, jelikož mu již nebývalo mnoho peněz, rozhodl se, 

že se vydá na zbylý úsek cesty pěšky. Bylo to jen necelých 30 mil. Po prvním dnu chůze 

                                                 

59
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byl hladový a unavený. Zašel do chrámu, aby zde mohl meditovat. Na konci dne mu 

však bylo správcem chrámu řečeno, že musí odejít a že ani žádné jídlo nedostane. Na 

druhý den připadal jeden z nejdůležitějších dnů hinduistického náboženství, a to je den 

oslav narození Krišny. Únava a hlad ho donutily, aby si uvědomil, že sám již cestu 

nezvládne. Musel tedy jet po zbytek cesty vlakem, ale peníze na lístek neměl.  Prodal 

proto své zlaté náušnice s rubíny a druhý den se vydal na svůj poslední úsek cesty 

k Arunáčale. Na cestu od ženy, která od něho vzala do zástavy náušnice, dostal nejen 

jídlo, ale i balíček cukroví, které bylo původně určené a připravené pro domácího boha 

naivédja. Žena mu předávala balíček se slovy: „Drahý chlapče, nes to cukroví opatrně a 

jez je cestou.“
65

,
66

 

     1. září 1896 vystoupil z vlaku v Tiruvannamalai a zbylý kus cesty došel pěšky. 
67

 

Takto se dostal do místa, které po zbytek svého života již nikdy neopustil.
68

 

 

 

                                   Obrázek 2 Arunáčala 

 

3.5 Příjezd k Arunáčale 

 

     Když ráno přijel do Tiruvannamalai, vystoupil z vlaku a uviděl jeden 

z nejvýznamnějších, nejposvátnějších a největších chrámových komplexů nacházejících 

se v jižní Indii, nazvaný Arunachaleswara. Tento chrám reprezentuje oheň jako jeden 
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z pěti elementů, které jsou v Indii uctívány. Byl založen v roce 871 – 953 před n. l. a je 

zasvěcen Arunachaleswarovi, Bohu (Íšvarovi).
69

 

 

 

                  Obrázek 3 Chrám Arunachaleswara v Tiruvannamalai 

 

     Byl naprosto unešený nádherou a přemožen pocitem štěstí. Vstoupil do chrámu, kde 

strávil čas v naprostém odevzdání a extázi. Když pak vyšel ven, vhodil neotevřený 

balíček cukroví do chrámové nádrže s vodou. Uviděl ho přitom muž, který se ho zeptal, 

zdali by si nechtěl nechat oholit hlavu (to je první krok k tomu, aby se mohl stát svatým 

mužem). Šrí Ramana souhlasil. Zavolal tedy holiče, který mu ostříhal jeho krásné černé 

lokny. Když zaplatil holiči, zbytek peněz odhodil pryč. Odhodil a roztrhal také své 

dhoti
70

, oblečení, které měl na sobě. Nechal si pouze koupina bederní roušku, která byla 

jeho jediným oděvem až do konce života.
71
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     Od té doby již nikdy nevlastnil žádný majetek a peněz se již nikdy ani nedotkl. 

Kdykoliv dostal nějaký dar, okamžitě ho rozdělil mezi přítomné. Nakonec také odložil i 

Brahminskou šňůru, která symbolizuje náležitost k dané kastě. Poté, co odložil svůj 

veškerý majetek, měl vykonat rituální koupel, která symbolizuje očistu. Nezdálo se mu 

to však nutné. Než ovšem došel zpět do chrámu, čisté nebe bez mraků se najednou 

zatáhlo a Maháriši podstoupil tuto očistou koupel v podobě deště. Tímto očistným 

rituálem a zřeknutí se, završil vstoupení do stavu mezi Sanjásiny 
72

.
73

 

     Zůstal tedy v chrámu a meditoval. Za nějako dobu začal dostávat i jídlo.  Upadal do 

tak hlubokých stavů samadhi, že nevnímal okolní svět. Kluci z blízké vesnice se mu 

posmívali, házeli po něm kamení, ale to Mahárišimu nevadilo. Byl ponořen tak hluboko 

do meditace, že bolest nevnímal. Séšadrisvámí, vážený asketa, který byl jen o pár let 

starší a který přišel do chrámu pár let dříve, se snažil Brahmána Svámího, jak byl nyní 

znám, chránit. (Později se z nich stali dobří přátelé a zůstali tak až do konce života.) 

Někdy se mu to dařilo, jindy nikoliv. Proto se rozhodl, že mu poskytne jiné místo pro 

meditaci. Brahmán Svámí se přemístil do podzemní části místnosti sálu s tisíci sloupy 

do Patala Lingam (patala = hadí jeskyně, podsvětí, druh pekla). Nacházel se zde Šivův 

lingam, za který se schoval a mohl se pohodlně opřít o zeď. Sklepení se nepoužívalo, 

neuklízelo se, a proto tu bylo plno hmyzu, který Svámímu nadělal na nohách mnoho 

bolavých zranění a jizev, které byly viditelné až do konce života. Zbavil se ovšem 

zlobivých dětí, protože ty se bály chodit do podzemí, kde nebylo žádné denní světlo a 

bylo tam rozbité vchodové schodiště, které zvenku nebylo vůbec vidět.
74

 

     „Byl ponořen do meditace tak hluboce, že si vůbec nebyl vědom toho, že jeho tělo 

bylo ze sklepení Pátála lingamu přeneseno do svatyně Subrrahmanja. Zde zůstal dva 

měsíce, absorbován samádhi
75

. Protože vůbec nedbal o jídlo, museli mu vkládat potravu 

do úst. Zůstával ponořen v záři blaha a sotva si vědom těla, nemluvil ani se nehýbal, 

což se pozorovatelům jevilo jako mocné tapas
76

 (neboli pokání, odříkání). Ve 

skutečnosti to tapas vůbec nebylo. Prostě ignoroval své tělo, které přestal potřebovat. 
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Byl již džívanmuktou
77

, v neochvějném vědomí své totožnosti s Já, a neměl už žádnou 

karmu, kterou by musel naplnit, ani cíl, který by měl dosáhnout.“
78

 

     Od té doby stále setrvával v samádhi v chrámovém komplexu. Sedával v květinové 

zahradě, pak se ocitl v banánovém háji, jindy procitl pod koly povozu. Jak se tam 

dostal, nevěděl. Ve svém stavu se různě přesouval. Dostával stravu, kterou poutníci 

přinášeli jako obětiny bohům. Tu mu pak při procitnutí vkládali do úst, protože ve 

stavu, v jakém se Svámí nacházel, nebyla strava nutná. Klid, který se rozléval v jeho 

přítomnosti, začal k sobě vábit mnoho poutníků. V té době se k němu přidal jeho první 

sluha, který v něm spatřil pravého realizovaného Svatého muže. Uddandi Najanára se 

rozhodl, že to je to pravé, co hledá, a proto se začal starat o veškeré potřeby Svámího a 

v neposlední řadě také o jeho ochranu před zvědavými návštěvníky chrámu. Ve chvílích 

volna mu předčítal posvátné texty, ale nehovořil na něho, protože s ním Svámí nechtěl 

hovořit sám. Nemohl s ním ovšem trávit všechen svůj čas, a tak v době jeho 

nepřítomnosti, se u něho vystřídalo mnoho lidí, kteří ho vyrušovali z jeho samádhi, buď 

ze zvědavosti, či obdivu, nebo se mu přišli vysmívat, že je to povaleč a blázen. Později 

se o těchto situacích sám vyjádřil, že si v duchu přál, aby takové šílenství, které postihlo 

jeho, zachvátilo všechny lidi. Nastávala doba, kdy bylo třeba opustit chrám a najít jiné, 

klidné a nikým nerušené místo.
79

 

 

3.5.1 Opuštění chrámu  

 

     Z výše zmíněných důvodů se Svámí rozhodl opustit chrám, kde spočíval v samádhi 

více než pět měsíců, a přesunout se jinam, na místo, které ho bude chránit před chladem 

i příchozími a bude tak moci nepřetržitě meditovat, aniž by ho kdokoliv vyrušoval. 

V únoru roku 1897 se na radu svých služebníků přestěhoval do Gurumúrtamu. 

K Uddandimu se přidává nový služebník zvaný Tambiran, který Svámího také velmi 

uctívá. 
80
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     K místu stále přicházeli jeho věrní, kteří nevěděli, jestli umí číst nebo psát, a kdo 

vlastně je tento bezejmenný Svámí. S nikým do té doby nemluvil. Necítil potřebu se 

vyjadřovat, zachovával mlčení maunam. Jednou nechal na zdi nápis v tamilštině a 

z toho usoudili, že je vzdělaný, když umí číst a psát. Jiný následovník, který přišel, aby 

se ho zeptal na jméno a odkud pochází, řekl, že neodejde, dokud se to nedozví. Napsal 

tedy „Venkataraman, Tiruchuli“. Nikdo stejně nevěděl, kde to je, tak Svámí musel 

ukázat směr, aby získali alespoň představu, odkud pochází. Od té doby již nebyl 

bezejmenný a neznámý.
81

 

     Jelikož byl neustále ponořený do samádhi, nezajímal se o to, jak vypadá jeho tělo. 

To pro něho v tuto chvíli bylo zcela nepodstatné. Byl špinavý, zanedbaný, zarostlý a 

nehty měl tak dlouhé, že ruce nemohl řádně používat a nemohl do nich nic uchopit. 

Narostly mu již dlouhé vlasy, ale ty byly zacuchané špinavé plné prachu a kamínků. 

Necítil žádnou potřebu na svém vnějším vzhledu něco měnit a ani jeho sluhové mu 

v tom nepomohli. Jednoho dne přišla žena, která mu vlasy polila olejem a vlasy mu 

ostříhala. Nehty měl ale stále dlouhé a lidé, kteří přicházeli, se jen dohadovali, jak je 

starý. Domnívali se, že velmi, protože délka jeho nehtů byla značná, ale na druhou 

stranu měl velmi mladou tvář, kterou přičítali tomu, že cvičí jógu. Změna v čistotě 

nastala až s příchodem třetího služebníka, který se nazýval Palanisvámí. Ten se začal 

starat o to, aby se denně koupal a byl vždy čistý a měl denně jídlo, které mu přinášeli 

věřící. Svámího tělo bylo ovšem velmi zesláblé a bez pomoci nemohl ani chodit. 
82

  

     Palanisvámí zůstal nakonec sám, jelikož jeho další dva služebníci byli nuceni na 

nějaký čas odejít. Staral se o Svámího důkladně. Když zájem návštěvníků byl již 

neúnosný, přestěhovali se do mangového sadu, kde byli pouze oni dva a kam nezvaní 

návštěvníci neměli přístup. Svámího přístřešek byl tak malý, že v něm nemohl ani 

natáhnout při spaní nohy. Říkal, že si připadal, jako by celou dobu byl v hnízdě, protože 

byl nucen celou dobu sedět.
83

 

     Palanisvámí měl přístup do knihovny, a tak Svámímu přinášel knihy a nahlas mu 

předčítal posvátné texty. Takto se Maháriši seznámil s posvátnými texty a ověřil si, že 

jeho osobní zkušenost a stavy, kterými prochází, jsou s nimi v souladu a není to nic 
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neobvyklého, naopak je vše, jak má být dle svatého písma. Palanisvámí textům moc 

nerozuměl, ale Svámí jejich významu porozuměl okamžitě a naučil se texty hned po 

prvním přečtení. 
84

 

 

3.5.2 Zřeknutí se vlastní rodiny  

 

     Poté, co se rozhodl odejít od vlastní rodiny, matka Alagammal a ostatní příbuzní ho 

stále hledali. Nikdo o něm nic nevěděl, téměř dva roky trvalo, než se jednou někdo 

zmínil o mladém chlapci, Svámím, který se jmenuje Venkataraman. Strýc Nelliappa 

Iyer se okamžitě vydal na cestu, aby ztraceného syna přivedl domů. Do zahrady za 

Svámím ho ale nechtěli pustit. Musel napsat dopis, kde žádal, aby směl navštívit 

Svámího. Při samotné návštěvě pak prosil a žadonil, aby se vrátil domů, že o něho bude 

stejně tak dobře postaráno jako v háji. Vyřídil také zprávu od matky, která ho prosí, aby 

se k ní vrátil. Svámí se však ani nepohnul a mlčel. Seděl a meditoval. Šrí Ramana 

zanedlouho po této události opustil sad a přemístil se společně se svými žáky do 

jednoho z chrámů na úpatí Arunáčaly.
85

 

     Strýc poslal Alagammal zprávu, že se opravdu jedná o jejího syna, který je 

v pořádku, ale domů že se nevrátí. Později ho pak přišel navštívit ještě dvakrát. Při 

poslední návštěvě, což bylo v době, kdy Šrí Ramana začal již hovořit a vysvětlovat 

zájemcům cestu advaity, strýc viděl, jak se jeho synovec změnil a přestal o něho mít již 

více starost. Krátce nato zemřel.
86

 

     Bylo tomu již více jak dva roky, kdy matka viděla svého syna naposledy. O 

Vánocích roku 1898 se za ním se svým nejstarším synem vydala, aby ho navštívila a 

přemluvila, aby se s ní vrátil domů. Našli ho ležícího na kameni, špinavého, 

neupraveného, v roztrhané bederní roušce, po fyzické stránce zcela zanedbaného.  

Svámí na jejich žádosti a prosby vůbec nereagoval. Opakovaně se k němu vraceli, 

prosili ho, žadonili, nakonec matka propukla v srdcervoucí pláč a Ramana, jelikož to 

bylo i pro něho těžké, se pouze zvedl a odešel, aby tomu nátlaku nemusel čelit. I ostatní 
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meditující ho prosili, aby matce alespoň něco sdělil, tak na opakované prosby napsal na 

kus papíru: „Co není určeno, aby se stalo, se nikdy nestane. A naopak, co je předem 

učeno, aby se stalo, tak se vždy vyplní, a proto je nejlépe zůstat tichý.“
87

 Matka, která 

byla velmi věřící, pochopila tuto zprávu od syna a vrátila se zpět domů bez toho, aby 

přemluvila syna k návratu.
88

 

     Zanedlouho poté, co matka odešla, se Ramana odstěhoval a žil na úpatí posvátné 

hory. Střídavě se stěhoval do opuštěných jeskyní, až nadobro zakotvil v jeskyni 

Virúpákša pojmenované po známém světci, který v ní ve 13. stol. žil a který je zde i 

pohřbený. Na tomto místě Maháriši pobýval mezi lety 1899 a 1916. Během prvních let, 

kdy zde žil, stále ještě nehovořil, ale když s ním někdo chtěl mluvit, používal stručný, 

ale výstižný psaný projev.  Skupina jeho žáků založila v jeho blízkosti malý ášram
89

. 

„Svědectví řady návštěvníků z tohoto období, trvajícího sedmnáct let, se shodují v tom, 

že jednoznačně hovoří o velké duchovní síle mladého Ramany, jehož pouhá přítomnost 

nebo pohled stačily na to, aby rozhodným způsobem změnily vnitřní život jedince.“
90

 

     Jeho matka se pak vrátila ještě jednou o pár let později, v roce 1914, když se vracela 

z vykonané náboženské pouti. Velmi vážně onemocněla a byla nucena ležet po dobu 

několika týdnů. Po celý čas se o ni Maháriši pečlivě staral, a když se jí udělalo lépe, 

vrátila se domů. Tam ovšem nebyla dlouho. Většina příbuzných zemřela, musela tedy 

prodat dům a nakonec v roce 1916 již natrvalo odešla za svým synem, aby ho 

následovala a stala se jeho žačkou.
91

 

 

3.6 Pobyt ve Virúpákše   

 

     V době, kdy Šrí Ramana pobýval v jeskyni, neměl žádné peníze na jídlo a ani na 

běžné potřeby denního života. Vše, co potřeboval, mu přinášeli lidé, kteří za ním 

chodili, aby obdrželi radu, či duchovní pomoc. Časem přicházelo více a více 

návštěvníků, kteří přišli Bhagavána navštívit. Někteří za ním také chodili, aby jim 
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vysvětlil různé náboženské texty. Odpovědi Ramana zapisoval na kousky papírů, díky 

kterým později vznikla hodnotná literární díla, která se nachází v The Collected Works 

Of Sri Ramana Maharshi. Jiný jeho žák přišel s otázkou, na kterou mu žádná kniha do 

té doby nedokázala opovědět a tou byla otázka „Kdo jsem Já?“. Odpovědi a vysvětlení 

této otázky se nachází ve stejnojmenné knize, která vznikla tak, že krátké odpovědi, 

které Ramana psal na útržky papírů a křídou po stěnách jeskyně byly pečlivě přepsány a 

později vydány pod tímto názvem. Návštěvníci ho také žádali o vysvětlení textů 

pasných v sanskrtu, jelikož tomu jazyku sami nerozuměli. Přeložil pro ně tedy Svámí 

díla, mezi kterými byl například Vivékačúdámani neboli Klenot rozlišování od 

indického světce jménem Šankara. Sám pak na tomto místě sepsal několik básní, 

oslavující moc a sílu Arunáčaly.
92

 

     Mezi mnohými následovníky se v této době k Bhagavánovi přidal Kavjákanta 

Ganapati Muni, proslulý učenec a básník. Když se poprvé setkal s Mahárišim, byli oba 

téměř shodného věku. Oba byli mladí a měli shodný cíl. Muni přečetl mnoho knih, 

mnohá učení, ale stále nemohl nalézt význam pravého tapas. Přišel tedy za Svámím a 

ten mu po chvíli odpověděl: „Když člověk pozoruje, kde vzniká „Já“, pak je jeho mysl 

absorbována v TOM. Pokud člověk stále opakuje mantru
93

, pozornost je přenesena do 

zdroje, z něhož matnra zaznívá, je jeho mysl absorbována v TOM. To je tapas.“
94

 To 

bylo poprvé, kdy Maháriši někomu ústně vysvětloval učení.  

Muni se stal Bhagavánovým věrným a oddaným žákem. Nejen že pomohl založit ášram 

pro Mahárišiho, ale také kudy chodil, tudy oslavoval jeho jméno. Zkrátil 

Venkataramanovo jméno na Ramana Maháriši, neboli Velký rši.
95

 

     Jednoho dne, když se chystal k odchodu, Muni se zeptal svého Gurua, jestli je pro 

dosažení všech jeho cílů dostačující hledání zdroje myšlenky „ Já“. 
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Ramana mu na to odpověděl: „Polož své břemeno k nohám Pána vesmíru, který vše 

vykoná. Buď stále upevněn v srdci, v transcendentálním absolutnu. Bůh zná minulost, 

přítomnost i budoucnost. On určí tvou budoucnost a dokoná dílo. Co má být učiněno, 

bude učiněno v příslušné době. Nedělej si starosti. Přebývej v srdci a své činy přenechej 

božství.“
96

 

Silné přátelské pouto je oba spojovalo až do konce života Muniho, který zemřel v 58 

letech. Bhagaván byl jeho odchodem velmi zarmoucen.
97

 

     Mezi jeho návštěvníky nepatřili pouze věřící, ale chodily za ním i děti a dokonce i 

zvířata. Děti rády pobývaly v jeho přítomnosti. Nosily mu sladkosti a občas si Bhagaván 

s kluky zahrál i kuličky. Často si k němu přišly sednout a jen tak pobýt v jeho 

přítomnosti. Přitahována k němu byla i různá zvířata, která se od něho nechala krmit.
98

 

     Existuje mnoho příběhů, které zdůrazňují klid a mír, kterým je člověk naplněn 

ocitne-li se v přítomnosti Svámího. Jeho mysl se vyprázdní a je naplněna tichem a 

všudypřítomným mírem.
99

 

 

3.6.1 Druhé zasvěcení  

 

     Jednou, když se Bhagaván vracel z procházky v doprovodu svých žáků, udělalo se 

mu špatně. Celý svět se náhle zahalil do bílé barvy. Srdce a krevní oběh se mu zastavil, 

tělo začalo fialovět a končetiny chladnout. Zůstal celý čas při vědomí svého „Já“ bez 

známky jakéhokoliv strachu. Posadil se do lotosové pozice a čekal. Asi po 15 minutách 

vše ustalo a vrátilo se do normálního stavu, kdy tělo opět nabylo síly, barvy a vitality. 

Tímto aktem Ramana prošel druhým zasvěcením, které ovlivnilo jeho budoucí život. Od 

této doby znovu začal komunikovat, normálně jedl a pil. Opět se z něho stal běžný 

člověk, který pracoval, ale vše, co dělal, mělo svůj řád a pořádek.
100
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                      Obrázek 4 Šrí Ramana Mahariši v roce 1902 

 

3.7 Skandashram  

 

     Během doby, kdy žil Ramana v jeskyni, přicházelo každým dnem více a více 

návštěvníků. Nebylo zde mnoho místa pro všechny, kteří chtěli pobývat v přítomnosti 

Bhagavána. Jeden z jeho oddaných žáků se proto rozhodl začít se stavbou chrámu. 

Ramana svolil a na počest tohoto muže nesl chrám jeho jméno. Chrám vystavěl v místě, 

kde byl nádherný výhled na celé město i chrám Arunachaleswara. V roce 1916 se 

Ramana přesídlil do nádherného nového ášramu.  

Život v ášramu měl svá pravidla. Vstávalo se ve čtyři hodiny ráno, kdy matka 

Alagammal zpívala duchovní písně a ostatní meditovali. Pak se recitovaly oslavné 

básně na Arunáčalu (The Marital Garland of Letters).  Následovala Bhagavánova 

koupel a čištění zubů. Během toho času si každý den přicházela stará žena pro daršan
101

 

a on ji ho věnoval, a když bylo špatné počasí, tak na ni venku vždy počkal. (V té době 

ještě neexistovala v ášramu koupelna.) V osm hodin byla snídaně a následoval čas na 

duchovní činnost, jakou byla například četba nebo meditace. Byla to též doba, kdy 
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Ramana občas odpovídal na dotazy věřících a návštěvníků. Večer se opět recitovaly 

verše na oslavu Arunáčaly. Bhagavan při nich často upadl do hluboké meditace a bylo 

velmi obtížné ho pak přimět zpět k bdělému vědomí. 
102

 

Matka byla zcela oddána svému synovi. Starala se o potřeby ášramu a zajišťovala jídlo 

pro všechny věřící. Šrí Ramana dohlížel na její duchovní život a pečlivě jí dával 

jednotlivé lekce nepřipoutanosti. Byl to pro ni tvrdý život, ale snažila se ze všech sil, 

aby mohla být svému synovi nablízku a žít život vedle Bhagavána. Později se k nim 

přidal i mladší bratr, který zůstal věrným Ramanovým služebníkem až do konce jeho 

života. V roce 1922 matka opět onemocněla, ale tentokrát to bylo již smrtelné. Ramana 

sloužil u jejího lůžka kolikrát i do druhého dne, jen aby matku doprovázel a byl jí 

nablízku. Bylo jejím posledním přáním, aby mladší bratr nikdy neopustil Ramanu, a ten, 

aby dohlédl na jeho duchovní vývoj. Jak řekla, tak synové splnili. Když nastala chvíle 

jejího odchodu, seděl Šrí Ramana vedle ní a držel ji za ruku. Když začala lapat po 

dechu, držel pravou ruku na jejím srdci a levou na hlavě. Blížila se doba jejího 

vysvobození. Seděl v tichosti a ostatní zatím recitovali Védy. Tím se zcela zklidnila její 

mysl, ponořila se do Já a takto dosáhla vysvobození. 
103

 

                               

                                       

                                  Obrázek 5 Mladý Bhagaván s matkou 
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     Odešla v nejhlubším duchovním pohroužení v nepodmíněného Ducha. Šrí Ramana o 

tom brzy po jejím odchodu vyprávěl: “ Vrozené sklony a zasutá paměť, obsahující 

potenciální vzpomínky na minulé zkušenosti a vedoucí k budoucím možnostem, se 

velmi zaktivovaly. Scéna za scénou se před ní odvíjela v jemném vědomí, když vnější 

smysly už přestaly fungovat. Duše procházela řadou zkušeností, zbavujíc se tak potřeby 

znovuzrození a dosahujíc jednoty se svrchovaným Duchem. Prána
104

 byla vstřebána 

duchovním srdcem a duše byla posléze zbavena jemných obalů, dříve než dosáhla 

konečného určení, svrchovaného míru osvobození, z něhož už není návratu 

k nevědomosti.“
105

 

     Jiný zdroj o smrti matky hovoří ústy Bhagavána následovně: „Když Matka 

naposledy vydechla, zazářilo její tělo božským jasem. Toto vyzařování skončilo, 

jakmile bylo tělo omyto.  Chtěli jsme jí poskytnout samádhi
106

 v tajnosti a soukromí té 

noci, kdy dodýchala. V pět hodin ráno jsme přenesli její ostatky do Palakódu (na jižním 

úpatí hory), ale lidé z města zde vytvořili velký zástup už v tuto hodinu.“
107

 

     Její tělo nebylo spáleno, jak je v Indii zvykem, ale jelikož dosáhla úplného 

vysvobození, bylo její tělo pohřbeno do země a nad jejím hrobem byl vztyčen Šivův 

lingam nazvaný Mathrubhutheswara (Bůh ve formě matky). Později vyrostla nad jejím 

hrobem malá svatyně, u které se scházeli věřící a uctívatelé Bhagavána. Často se 

stávalo, že z důvodů jejich přítomnosti se Rama nestačil vrátit do Skandášramu a byl 

nucen přenocovat v blízkosti hrobu v malé chatce, která byla pro tento účel postavena. 

To byl v roce 1925 počátek Ramanašrámu, který vznikl na jižní straně hory Arunáčaly. 

108
,
109
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3.8 ŠRÍ RAMANAŠRÁM  

 

     Ramanašrám vznikal velmi pozvolna.  Zprvu to bylo jen pár dřevěných chatek 

umístěných pod stromy a několik jeskyní, kde přebývali sádhuové a oddaní věřící.  

Postupem času přicházelo více a více lidí, kteří chtěli být s Bhagavánem, ale jen ti, kteří 

se podíleli na práci v ašramu, zde mohli zůstat delší dobu. Šrí Ramana procházel kolonií 

každý den. Jednotlivé budovy vznikaly postupně z darů, které získávali od stoupenců. 

Jak rostl komplex ášramových budov, vyrůstaly nejprve budovy typu skladiště, síň, kde 

seděl Bhagaván, kancelář, knihkupectví, ošetřovna, ubytovna pro mužské návštěvníky a 

v neposlední řadě malé chatky pro návštěvníky, kteří chtěli setrvat déle. Dále se zde 

vybudovala kuchyně a velká jídelna. V roce 1937 se zde dokonce otevřela pošta.
110

 

     Správcem celého areálu a dozorcem nad stavebními pracemi se stal Bhagavánův 

bratr Chinnaswami. Jeho úlohou bylo spravovat finance a dohlížet na zaměstnance a 

najaté stavitele budov. Hlavní stavební úloha v organizaci a stavebních prací byla 

svěřena Annamalai Swamimu, který byl v té době nejvěrnějším služebníkem 

Bhagavána. (Ten o celé záležitosti později sepsal knihu, ve které popisuje výstavbu 

chrámového komplexu a chování Bhagavána během doby, kterou strávil po jeho boku). 

Celou stavbu v pozadí řídil sám Bhagaván. Své nápady a názory sděloval jen tak mezi 

řečí, nikoliv tak, že na něčem trval. Annamalai Swami každý krok stavby 

s Bhagavánem vždy probral. Ten mu pak řekl, zda s daným krokem souhlasí či nikoliv. 

Sám se na stavbě také podílel. Bylo to většinou v době, kdy obyvatelé ášramu po obědě 

odpočívali, nebo když v noci hluboce spali. Během této doby se také věnoval 

Annamalai Swamimu a jeho duchovním otázkám. Ten měl oproti ostatním řadu výhod, 

ale o to více povinností.  Bhagavánova výchova byla velmi tvrdá a nekompromisní. Oba 

si ale byli velice blízcí a jejich pouto trvalo až do Bhagavánovi smrti. 
111

 

     Finance se mnohokrát zdály být velkým problémem. Ášram, jak již bylo několikrát 

zmíněno, nebyl výdělečnou organizací, ale fungoval pouze z darů oddaných 

následovníků Bhagavána. Několikrát se stalo, že nebyly finance na to, aby se započala 
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nová stavba, nebo aby se zaplatilo stavebním dělníkům, či aby se koupil materiál. 

Bhagaván přesto nařídil, aby se se stavbou začalo. Do rána Ášram získal potřebné 

peníze od různých dárců. V březnu 1949 byla také dokončena stavba chrámu nad 

matčiným hrobem. 
112

 

     Jelikož neustále přicházelo čím dál více návštěvníků, bylo nutné také vystavět novou 

a větší halu, ve které by se návštěvníci mohli setkat se Šrí Ramanou nebo mohli v klidu 

meditovat. Tyto dvě budovy byly poslední, které byly postaveny za Bhagavánova 

života.
113

 

                                 

                                    Obrázek 6 Nová budova Ašrámu 

            

         Obrázek 7 Stará hala    Obrázek 8 Nová hala 
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3.8.1 Život v Ramanašrámu 

3.8.1.1 Kuchyně  

     V kuchyni se vždy připravovalo několik jídel denně. V době, kdy se začal 

Ramanašrám rozrůstat, bylo nutné nasytit nejen ty, kdož přebývali v chrámu, ale i 

příchozí návštěvníky.  Šrí Ramana se sám účastnil přípravy jídla. Vstával velmi brzy, 

kdy ostatní ještě spali, a připravoval zeleninu, krájel a očišťoval, staral se o to, aby byla 

v kuchyni teplá voda a zatopeno v kamnech. Každý večer se domluvil s kuchařkou, 

která bydlela ve vesnici, co má na druhý den přichystat, co se bude vařit. Sám pak jídlo 

dochucoval či jen tak náhodou zcela pozměňoval recepty. Nesnášel plýtvání, proto vše, 

každý kousek zeleniny či jiné potraviny, vždy bezezbytku zužitkoval.
114

 

     Občas se také stávalo, že nebylo dostatek jídla, aby se mohli nasytit všichni. Pro 

ilustraci zde uvedu jednu příhodu, kterou ve své knize popisuje Annamalai Swami: 

„Jednou ráno, kdy v ášramu opravdu nebyly skoro žádné potraviny, měl Bhagaván 

dostatek víry, aby začal připravovat snídani s tím, že Bůh pošle nějaké jídlo, než ji 

dovaří. Bylo asi půl šesté ráno, když Bhagaván začal čistit rozlámanou rýži. Vymyl ji 

v hrnci, vyjmul všechny kamínky a začal ji vařit na ohništi. Jeho činnost mne uváděla 

do rozpaků, neboť jsem i říkal, že toto množství nebude stačit ani pro mne, natož aby se 

mohli najíst všichni ostatní.  

     Když se rýže začala vařit, objevil se stoupenec se dvěma litry mléka. Když byla rýže 

uvařena, Bhagaván ji dal do většího hrnce a začal na ohništi vařit rýži s mlékem 

dohromady. O několik minut později se dostavil jiný stoupenec s nabídkou rozinek a 

karamelu. Bhagaván opláchl přinesené a vložil vše do hrnce. Okolo půl sedmé, když 

bylo vše téměř uvařeno, dorazila do ášramu skupina stoupenců z Kumbakonamu. Nesli 

s sebou hrnec s iddlies, vadai,
115

 čatní, horské banány a několik misek vyrobených 

z banánových listů. Tyto misky byly právě to, co jsme potřebovali, abychom mohli 

podávat Bhagavánem vyrobenou kaši. Asi v sedm hodin, když byl Bhagaván po 

koupeli, jsme všichni zasedli k opulentní snídani.“ 
116
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     Práce s Bhagavánem nebyla vždy snadná. I když byl velmi dobrosrdečný a vlídný, 

lpěl na přesném dodržování postupů a doporučení, které sám dával. Také nesnášel 

jakékoliv plýtvání, zejména v kuchyni.  Jako příklad poslouží událost, která se stala při 

vaření oběda, kdy během přípravy kuchařkám upadlo na zem několik hořčičných 

semínek, ale nikdo si jich nevšiml. Bhagaván jedno semínko po druhém sebral a dal je 

do malého hrnku. Následně se o této události vyjádřil, že vše je od Boha a určitě se to 

bude někomu hodit, proto je dobré to uschovat. 
117

 

     Zbytky z předešlého dne se nevyhazovaly, ale podávaly se k snídani. Nebylo možné 

je servírovat chudým a žebrákům, protože oni si nezaslouží dostat jídlo, které bylo 

podřadné kvality. Zaslouží si, stejně jako ostatní, dostat čerstvé jídlo výborné kvality. 

Takto smýšlel Bhagaván.
118

 

     Sám se nikdy nad nikoho nepovyšoval. Často dával najevo, že je jedním z mnoha a 

že si nepřeje mít žádná privilegia. V době, kdy se servírovalo jídlo, vždy čekal až na 

toho posledního, aby dostal stejnou porci jako on. Sám sebe nepovažoval za nikoho 

výjimečného, i když jím zcela určitě byl. Všem měřil stejným dílem, a tak očekával, že 

všichni dostanou stejnou porci stejného jídla, jako má on. Pokud tomu tak nebylo, 

přenechal svůj díl těm, na které nezbylo. Někdy bylo opravdu těžké odhadnout, kolik 

bude mít kuchyně strávníků, proto patřila práce v kuchyni k těm nejtěžším. Někdy 

přišlo do ášramu jen několik lidí, jindy, zejména ve svátky, jich byly stovky. 
119

 

     Princip rovnosti mezi Bhagavánem, jeho žáky a chudými, kteří každý den přicházeli 

pro svou porci jídla, byl jednoznačný. Chudí přicházeli každý den v 11 hodin a kuchyně 

jim dala jídlo. Ostatní jedli až v 11,30 a Bhagaván obědval až mezi posledními, až když 

viděl, že všichni dostali svůj stejný díl. 

Jediné rozdělení, které se zachovávalo v ášramu, byl kastovní systém, který je základem 

hinduistického náboženství. Brahmáni nesmí jíst ve společnosti nikoho jiného než jen 

své kasty. Proto byla jídelna postavena tak, aby byla rozdělena na dvě části, které byly 

od sebe odděleny bambusovou stěnou. Ve druhé části jídelny jedli všichni pohromadě, 

včetně Bhagavána, který seděl včele. Brahmáni si stěžovali, že na Bhagavána při jídle 
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nevidí a on jim s úsměvem na tváři odpověděl, že je to tak v pořádku. Když chtěli dát 

odstranit stěnu, Bhagaván jim řekl, že když doma žijí podle kastovního systému, je tedy 

nutné tento kastovní systém dodržovat i zde. Jak je z jeho odpovědi zřejmé, on sám 

žádné rozdíly mezi lidmi nečinil, neviděl smysl rozdělení lidí do kast a následné 

vyvyšování jedněch na úkor druhých. 

Kromě tohoto případu zde nebyly činěny žádné rozdíly mezi lidmi, ať již to bylo 

v jídelně nebo v hale. Chudí seděli vedle bohatých a vzdělaní vedle prostých lidí.
120

 

 

3.8.1.2 Obvyklá denní činnost v ášramu   

 

     Denní harmonogram života v ášramu byl následující. Maháriši obvykle vstával velmi 

časně, již v půl čtvrté ráno a šel do kuchyně připravovat suroviny na vaření.  Obvykle 

spával jen velmi málo. Poloha, při které usínal, byla většinou v polosedě.  V půl šesté si 

šel dát koupel a o hodinu později byla připravena snídaně, následovaná procházkou na 

Arunáčalu. V půl deváté se věnoval došlé poště a ve tři čtvrtě na deset navštívil kravín. 

Kolem půl dvanácté se podával oběd, po kterém opět následovala hodinová procházka 

do Palakothu. Bylo také zvykem, že po obědě si šli všichni odpočinout a Šrí Ramana šel 

na procházku nakrmit zvěř a zkontrolovat stavební práce, které právě probíhaly 

v Ramanašrámu. V půl třetí se podávala káva a zhruba ve čtyři hodiny odpoledne 

pročítal veškerou odchozí poštu. Na dopisy sám neodpovídal, ale vždy všechny 

odpovědi kontroloval a případně i opravoval nebo doporučoval změny.  Opět 

následovala zhruba hodinová procházka a po ní následovaly liturgické zpěvy a čtení 

duchovní literatury.  I když mnozí návštěvníci čtenému textu nerozuměli, i přesto jim 

bylo doporučeno se těchto čtení zúčastnit, protože jim to pomáhalo v soustředění se do 

svého nitra.  V půl osmé zazvonil zvon, aby všechny svolal k večeři. Šrí Ramana šel 

poté opět navštívit kravín a ve tři čtvrtě na devět všichni odcházeli na ubytování.
121

 

     Šrí Ramana byl velmi pečlivý v komunikaci s vnějším světem. Všechny dokumenty, 

knihy a rukopisy pečlivě pročítal a opravoval případné nepřesnosti, ať již jazykové nebo 
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slovní. Jeho práce byly přeloženy do mnoha různých jazyků, ať to již byly různé indické 

dialekty nebo mezinárodní jazyky jako je angličtina či němčina.
122

 

     Bhagaván měl k ruce vždy dva služebníky, kteří se starali o jeho potřeby. I když jim 

nikdy neřekl, že něco potřebuje, vždy předpokládal, že budou přesně vědět, co je třeba. 

Měli za nepsanou povinnost mu být k ruce po celý den i po celou noc. Přes den mu 

přinášeli a odnášeli věci, které právě potřeboval, připravovali mu koupel anebo se 

starali to, aby měl světlo, když šel v noci vykonat potřebu. Odměnou za tuto službu jim 

byla stálá přítomnost realizovaného mistra. Služebníky pro Bhagavána vybíral jeho 

bratr, který měl na starosti chod celého ášramu. Služebníkem se mohl stát pouze 

svobodný a bezdětný muž, nikoliv žena. Ženy neměly dovoleno zůstávat v ášramu přes 

noc. Existovaly ovšem výjimky a těmi byly ženy, které pracovaly v kuchyni.
123

 

 

3.8.1.3 Ramanovi stoupenci a návštěvníci Ramanašrámu  

 

     Ve třicátých letech se Šrí Ramana Maháriši stal světově známou osobností. V té 

době se dostaly první knihy na západ a byly přeloženy do anglického jazyka a velmi 

brzy se staly velmi oblíbenými. Byl to zajména Paul Burton, který se tehdy zasloužil o 

popularitu Bhagavána skrze knihu „Self Realization“, která se ve velmi krátké době 

stala na západě bestsellerem. Během několika následujících let přijelo mnoho 

následovníků ze západních zemí. Někteří dokonce zůstali po zbytek života. Byli jimi 

například Angličan Major Chadwick (Sadhu Arunachala), Balarama Reddy a mnozí 

další. První ženou, která přijela ze západu v roce 1932, byla M. A. Piggot. Mezi 

nejznámější návštěvníky bezesporu patří Paramahansa Yogananda a Swami Ramdas. 

Jednoho dne se téměř uskutečnilo i setkání s Mahatmou Ghándím, když projížděl kolem 

ášramu při své cestě do nedalekého Tiruvannamalai. Jeho společník ovšem přikázal 

pokračovat v cestě, proto se tyto dvě významné osobnosti indických dějin nikdy osobně 

nesetkaly.
124
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Bylo zvykem, že nově příchozím bylo hned po příjezdu nabídnuto teplé jídlo. Na to 

dohlížel sám Maháriši. Během společného stravování v jídelně byli také posazeni hned 

v blízkosti Bhagavána. Pokud se ovšem rozhodli zůstat po delší dobu, vše bylo naopak. 

Byli posazeni dozadu a Bhagaván si jejich přítomnosti všímal jen velmi zřídka.
125

 

     Návštěvníci také sebou přinášeli různé dary. Pokud to bylo různé ovoce či potraviny, 

byly okamžitě rozdány mezi přítomné. Část byla vrácena majiteli v podobě prasádu
126

. 

Pokud to byly dary velmi cenné, Bhagaván o ně nejevil jakýkoliv zájem.  Sám říkal, že 

nic nepotřebuje, že jediné, co má, je bederní rouška a ručník, a to je pro jeho život zcela 

dostačující.
127

 

     Pro Bhagavána bylo velmi důležité, aby byl pro své stoupence kdykoliv k dispozici a 

mohl tak zodpovědět jejich případné dotazy. V době, kdy velmi těžce onemocněl a byl 

mu nařízen klid na lůžku a doporučeno omezit návštěvy, tak nařízení nedbal a chtěl, aby 

za ním návštěvníci chodili a byli v jeho přítomnosti. Nebylo tomu jinak ani v poslední 

den jeho života.
128

 

 

3.8.1.4 Zvířata v Ramanašrámu    

 

     Šrí Ramana věnoval značnou pozornost všem živým tvorům. Nedělal rozdíl mezi 

člověkem nebo zvířetem, vnímal fakt, že všichni vyházejí z jednoty a všichni touží 

poznat sebe sama v samotném základu bytí. Uměl se zvířaty dobře komunikovat a 

rozuměl jejich potřebám. Mezi nimi bylo silné pouto, kterým bylo oboustranné 

přátelství. Často zvířata chránil, a pokud se vyskytl někdo, kdo by jim chtěl ublížit, 

vždy se jich Bhagaván zastal. Jedinou výjimkou byl bodavý hmyz, který obtěžoval 

meditující nebo jiná zvířata. Často za Bhagavánem přicházely opice, veverky i jiná 

zvířata, která ráda pobývala v jeho blízkosti. Nebylo výjimkou, že matky sebou 

přinášely své čerstvě narozené potomky, aby se pochlubily. Bhagaván se o tom 
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vyjadřoval tak, že i lidé za ním často chodí, aby se pochlubili svými čerstvě narozenými 

dětmi, tak proč ne zvířata. 
129

 

     Mezi hlavní zvířata, která pobývala v ašrámu bezesporu patří kráva Lakšmí, laň 

Valli, pes Jackie, vrána a bílý páv. Všichni jsou pohřbeni na území ašrámu. Byly to 

velmi oddané bytosti, které si chodily pro požehnání od Bhagavána a v jeho blízkosti 

trávily mnoho let. 
130

 

     Stejné soucítění jako ke zvířatům měl i k rostlinám a stromům. Jednou, když se 

v sadu česalo ovoce, tak místo, aby se ze stromu obíralo, tak ho česali tím, že mlátili 

tyčemi do kmenu a větví. Když to Maháriši uviděl, všechny vyhnal a velmi se na ně 

zlobil s tím, že strom, který lidem daruje ovoce, je za to ještě potrestán bitím.
131

 

 

3.8.1.5 Kráva Lakšmí    

 

     Na území ašrámu žilo mnoho zvířat. Mezi ta nejhlavnější bezesporu patří kráva 

Lakšmí. Tu v roce 1926 přivedl jeden z návštěvníků ašrámu jako dar Bhagavánovi. Ten 

ji ale odmítl, protože v ašrámu nebylo místo ani podmínky pro chov zvířat. Když tele 

dorostlo a stala se z něho kráva, přivedl ji opět majitel do chrámu. Následující den pak 

kráva přišla sama a večer se opět vrátila do vesnice. Tímto způsobem chodila pak 

několik let za Bhagavánem sama. Dostala jméno Lakšmí.               
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                             Obrázek 9 Lakšmí s Bhagavánem  

 

Později byl pro ni vystavěn chlév a ona směla natrvalo zůstat v přítomnosti Bhagavána. 

Stala se jeho oblíbeným zvířetem. Často za ní chodil a rozmlouval s ní. Vyjadřoval se o 

ní, že je stejně chápající jako člověk, jen s tím rozdílem, že neumí mluvit. Během jejího 

života se jí narodilo devět telat, tři z nich na Bhagavánovy narozeniny. Dne 17. června 

1948 Lakšmí onemocněla. Bhagaván za ní přišel, dal jí jednu ruku na hlavu a druhou jí 

položil na Srdce. Svou tvář položil na její, očistil její srdce od všech emocí a nečistot a 

nechal jí, aby v klidu dosáhla samádhi. Díky Šrí Ramanovi dosáhla Lakšmí 

vysvobození. Byla pohřbena se všemi poctami a na náhrobku má napsáno „18. 6. 1948 

kráva Lakšmí dosáhla vysvobození.“
132

 

 

3.8.2 Bhagavánovo tělo a nemoc  

 

     Svámího tělo nebylo pro něho příliš důležité. Nevěnoval mu téměř žádnou 

pozornost, protože ta byla vždy obrácena k Já, nikoliv k tomu, co Já oživovalo. Proto 

nevnímal, mělo-li tělo nějaké bolesti či strasti. Nikdy nenosil obuv, a proto, když se 

vrátil z procházky, měl chodidla plná trnů.  Zpravidla po několika dnech požádal své 

služebníky, aby mu trny vytáhli. Bolest necítil. 
133
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     Postupem let Bhagavánovo tělo začalo velmi chřadnout. Vypadal také mnohem 

starší, než ve skutečnosti byl. Tělo bylo postupem času sužováno těžkou artritidou, která 

zasáhla záda a ramena, následně pak i klouby v nohách. Přišlo mnoho lidí, kteří chtěli 

pro Mahárišiho udělat různé léky, masáže či ozdravné kůry, ale většinou neuspěli. 

Odmítal mít jakékoliv výsadní právo před ostatními. Necítil být se jakkoliv 

privilegovaný a všem to dával jasně najevo.
134

 

     Na začátku roku 1949 byla u Bhagavána diagnostikovaná rakovina. Jeho žáci tuto 

zprávu velmi těžce nesli a chtěli, aby se Šrí Ramana začal léčit. On to však odmítal. 

Neměl jakýkoliv strach ze smrti. S tou se plně vyrovnal v momentu osvícení. Jen věděl, 

že jeho zátěž, kterou pro něho bylo jeho tělo, bude moci konečně odložit. Byli to jeho 

oddaní, kteří se nemohli s touto skutečností srovnat. Ti měli strach, že jim odejde Mistr 

a oni zůstanou zcela bez jeho pomoci. Odmítali připustit, že jeho život se blíží ke konci. 

Snažil se jim vysvětlit, že to, co umírá, je tělo, nikoliv Já. Já zůstává a umírá pouze 

schránka, která je tímto vědomím oživována. I když mnoho následovníků žilo v ašrámu 

po mnoho let, nebyli schopni přijmout tento fakt a velmi se proto trápili.
135

 

     V roce 1949 se objevila první známka Bhagavánovy nemoci.  Na lokti se mu udělala 

malá bulka, která se zakrátko zvětšila do velikosti hrášku. Na radu doktora si ji nechal 

operativně vyjmout. Byla to jen malá operace, která proběhla krátce před snídaní. Za 

deset dní byla rána zahojena a vše vypadalo dobře.  Nemoc ovšem na sebe nenechala 

dlouho čekat. Za pár měsíců se objevil další nádor.  Opět se Bhagaván nechal přemluvit, 

aby byl operativně odstraněn. Než se stačila rána zcela zhojit, objevil se další nádor. 

Následovalo ozařování, které ovšem nepomáhalo, jen kůži více poranilo a rána 

krvácela. Proto se lékaři dohodli, že léčbu ukončí a pokusí se Bhagavána zachránit tím, 

že mu ruku budou amputovat. Šrí Ramana ovšem tuto verzi rezolutně zamítnul s tím, že 

„není nutno se vzrušovat, jelikož tělo jako takové je nemoc, proč ho nenechat dojít 

svého konce, jak to má správně být. Proč ho mrzačit? Lehké oblečení pro postiženou 

část je zcela dostačující.“
136

 

     I přesto, že Bhagavánovo tělo chřadlo, ztrácelo sílu a bylo čím dál slabší, Bhagaván 

se věnoval práci a svým žákům, jako by se nic nezměnilo. Každý den se hodinu před 
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rozbřeskem koupal, věnoval se korespondenci a korekturám knih, které byly 

v Ramanašrámu vydávány. Dokonce vždy v pravidelnou dobu, dvakrát denně, uděloval 

daršany. Věnoval pozornost všemu ostatnímu, co bylo třeba zařídit, jen ne svému 

nemocnému tělu.
137

 

     Sedmého srpna bylo nutné podstoupit již třetí zákrok, ale s ne příliš úspěšným 

výsledkem. V listopadu se nádor opět utvořil a musel být opět operativně odstraněn. Po 

této čtvrté operaci a následném ozařování vše vypadalo mnohem lépe a celková situace 

se začala zlepšovat. Nicméně tento stav netrval dlouho a nádor zasáhl celou horní 

polovinu paže. Maháriši již neměl dostatek sil, aby zvládal udělovat daršan po celé 

hodiny, jako tomu bylo dříve. Omezil tuto činnost na dvakrát hodinu denně. Do ašrámu 

za ním přijelo mnoho doktorů, astrologů i doktorů, kteří léčili různými jinými 

metodami, ale nikdo mu nedokázal pomoci. V lednu se nádor zvětšil a prorostl až 

k rameni. I když musel velmi trpět bolestí, nikdy si sám nestěžoval, že by ho něco 

obtěžovalo. Vždy se vyjádřil tak, že je zde nějaká bolest, nikdy neřekl, že já mám 

bolest.  I přes obrovské fyzické utrpení, kterým v posledních měsících procházel, jeho 

oči stále zářily a jeho úsměv se nezměnil, naopak, všichni přítomní viděli, že tento stav 

ho změnil a učinil ještě přívětivějším a milejším, než byl.
138

 

Všichni se pokoušeli jeho nemoc vyléčit. Vždy zkusili jednu léčbu, a pokud nezabírala, 

začali s jinou. Nic ovšem nepomáhalo a nemoc začínala pomalu vítězit. Bhagaván byl 

stále slabší a již nemohl přijímat jinou než tekutou stravu. 

Během posledních měsíců se roznesla zpráva o Bhagavánově nemoci po celé jižní Indii. 

Do ašrámu přijelo okolo tisíce návštěvníků. 
139

 

 

3.8.2.1 Poslední dny života a smrt  

 

     V březnu měl Šrí Ramana nehodu při koupeli, když zakopl o práh a upadl, zle se při 

tom poranil. Zřejmě došlo i ke zlomenině. Sluha měl zakázáno se o této příhodě veřejně 
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zmiňovat. I přes tuto obrovskou bolest Bhagaván uděloval daršan jako v jiných dnech.  

Jeho tělo bylo ovšem stále slabší, proto nemohl již sedět venku a musel zůstávat v malé 

místnosti, kde k němu lidé chodili. Museli vystát dlouhou frontu, aby dostali daršan a 

mohli jen na krátkou dobu pobýt v Bhagavánově přítomnosti. Již bylo zakázáno 

s Bhagavánem rozmlouvat o samotě. Bhagaván, i přes svou nezměrnou tělesnou bolest, 

se stále usmíval na ty, kteří za ním přicházeli. Dne 11. dubna, když lidé přišli pro 

daršan, tak pociťovali velikou intenzitu tohoto okamžiku. Mnoho z nich si uvědomilo, 

že to byl poslední daršan, který od Šrí Bhagavána obdrželi. Nicméně druhý den, když se 

Bhagaván zeptal, jestli někdo čeká venku, aby se s ním setkal, služebníci řekli, že tam je 

mnoho lidí, ale k Bhagavánovi ho nepustí. Ten ovšem trval na svém, že chce, aby další 

lidé dostali jeho požehnání. Poté pak byl již tak silně vyčerpán, že nemohl již přijímat 

ani vodu, ani jídlo v jakékoliv formě. I lékaři dali najevo svou bezmoc. Bhagaván byl 

smířen s tím, že jeho čas odložení těla se již blížil a nechtěl přijímat žádnou lékařskou 

pomoc.  

Nejen lidé přišli za Bhagavánem, ale i zvířata se přicházela rozloučit. Byla jich plná 

místnost a všichni dávali najevo svůj pocit z Bhagavánova stavu. Bílý páv se usídlil na 

střeše nad jeho místností a bez ustání křičel.
140

 

     Večer 14. dubna si všichni přítomní uvědomili, že to byl naprosto poslední daršan, 

který dostali od svého Mistra. Všichni zůstali stát venku, v naprosté tichosti a čekali na 

dobu odchodu svého Mistra. Potichu začali zpívat hymny na Arunáčalu. Když to Šrí 

Ramana Maháriši uslyšel, doširoka otevřel oči, ve kterých byl pocit štěstí a blaha. Ve 

20:47 se jeho dech zcela zastavil. V ten samý okamžik se na obloze, dle vyprávění 

očitých svědků, objevila silná bílá záře, patrně meteorit nebo padající hvězda s táhnoucí 

se bílou září, kterou spatřili lidé v širokém okolí. Její světlo se objevilo na jihu a pomalu 

zářilo celou oblohou, až se ztratila za Arunáčalou.  Tento neobvyklý úkaz byl dne 16. 

dubna otištěn v novinách spolu s informací o úmrtí Bhagavána. Během následujících 

dnů přišlo do ašrámu okolo čtyřiceti tisíc lidí, aby vzdali poslední dík tak velkému 

jogínovi, kterým Bhagaván bezesporu byl.
141
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               Obrázek 10 Místo, kde Bhagaván vydechl naposledy  
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4 UČENÍ 

4.1 Úvod a filosofické pozadí k učení Šrí Ramany Mahárišiho  

 

     Úvod k učení a filosofickému směru, kterým se Bhagaván zabýval celý svůj život, 

nejlépe vystihl filosof Jiří Navrátil v knize Učení, kterou přeložil a uspořádal dle 

zápisků z Ramanašrámu a citací samotného Mahárišiho. 

Hovoří zde o tom, že učení Šrí Ramany Mahárišiho lze považovat za novodobé 

pokračování védántické duchovní tradice. Jedná se o duchovní osvobození, které tvoří 

již od dob upanišad jádro a základ indického nábožensko-filosofického postoje k životu 

a světu. Teoretický základ učení je postaven na radikálním spiritualistickém monismu, 

kdy veškerenstvo vychází z jediné podstaty či substance. „Ze zorného úhlu tohoto 

monismu, pro nějž je dosažení posledního lidského cíle nemyslitelné bez zásadního 

překročení světské existence, představuje veškerá mnohost, jíž se vyznačuje empirické 

skutečnost -  mnohost věcí, životů a myslí – cosi jen a jen jevového, nikoli vpravdě 

skutečného, a tím jediným, co je vpravdě (tj. podstatným způsobem) skutečné, je 

základní nediferencovaná jednota či jednotnost absolutního duchovního principu touto 

mnohostí se projevujícího.“
142

 

     Jak již bylo řečeno, základem hinduistického náboženství je monismus, který je 

reprezentován filosofií advaitové védánty neboli advaity
143

. Advaita, jinak řečeno 

nedvojná filosofie, je základním kamenem učení Šrí Ramany Mahárišiho. Základní 

texty, které se váží k tomuto učení, jsou staré védské texty, Upanišady, (v překladu 

důvěrné sdělování nauky). Tyto texty, psané sanskrtem, začaly vznikat téměř před třemi 

tisíci lety, jsou různého stáří a mají různou literární hodnotu. Jejich nejvyšším cílem, 

stejně tak jako nejvyšším cílem člověka a advaity, je vymanit se z nekonečného kola 

samsáry
144

 a dosáhnout vysvobození z koloběhu životů. Lze toho dosáhnout pouze 

tehdy, odpoutá-li se člověk ode všeho, co ho k tomuto světu přitahuje. Tento stav je stav 

osvíceného mudrce, člověka, který překračuje lidské postavení, protože se již v základu 

neztotožňuje se svou psychofyzickou bytostí a stává se tak v jistém smyslu jejím 
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svědkem. „Splynout takto v duchovní zkušenosti s nepodmíněným čistým bytím 

znamená „stát se“ sám v samé své podstatě nepodmíněným, nade vše povzneseným, 

ničím nedotčeným a na ničem nezávislým, či lépe řečeno odhalit tento metafyzický 

status v základu či „na dně“ své jevové, ontologicky svébytné individuální bytosti.“
145

 

Ideálem je člověk, který se nachází ve stavu naprosté odpoutanosti ode všeho, 

neztotožňuje se se svou psychofyzickou bytostí a je pouze svědkem jejího konání a 

prožívání. Je to stav naprosté nepodmíněnosti, stav čistého bytí, stav, kdy je člověk nade 

vše povznesen, ničím nedotčen, na ničem nezávislý, je to stav, kdy člověk vědomě 

prožívá a splývá se svým ontologickým základem bytí.  To, co člověka zaplétá do 

koloběhu zrodů, je determinující pocit osobní empirické podmíněnosti, jenž ho fatálně 

váže na dvojice protikladů, na polaritu radosti a strasti, štěstí a neštěstí, zisku a újmy 

atp. Důsledkem toho směřuje své úsilí k tomu, co se jedinci jeví jako žádoucí a lpění na 

snech a touhách, které si člověk sám ve svém životě vytvořil a ke kterým směřuje své 

úsilí, aby tyto touhy a sny naplnil, a tím došel k uspokojení. Učit se nelpění proto 

znamená směřovat své úsilí k tomu, aby se člověk mohl sjednotit s oním 

nepodmíněným, absolutním, ničím neomezeným v něm, a umožnil si touto zkušeností 

odhalení a doslovné splynutí s tím. „Kdo toho dosáhl, povznesl se – ve vyšší, čistě 

duchovní rovině svého zakoušení -  nad všechnu polaritu, došel naprostého klidu duše a 

nejvyššího blaženství, osvobození či spásy. Je teď vnitřně nedotčeným svědkem svého 

pozemského života, který ještě pokračuje jako výsledek jeho minulé karmy (činů, 

jejichž plody jsou sklízeny v přítomnosti) – pouhou setrvačností, bez podstatné podpory 

jakékoli žádosti z jeho strany – a nová karma už nevzniká, k nové osudové setbě skutků 

již nedochází, protože takový člověk své konání odpoutaně pozoruje ze svého čistého 

duchovního bytí, aniž by jím byl okupován či absorbován.“
146

 

     Džňána je pravé poznání, úplná vnitřní odpoutanost od světa, a spočívání v záři 

vycházející z bezmezného, v základě nerozlišeného, čistého vědomí. Je to stav, ve 

kterém zkušeností poznáváme to, co je skutečné a nevyvratitelné. Toto ztotožnění 

čistého vědomí s nejvyšším duchovním cílem je základem myšlenky vlastní podstatné 

absolutnosti, nepodmíněnosti, a vyjadřuje tak samu podstatu advaity. Čisté vědomí 

neboli čit je samo čisté božské absolutno. Z tohoto vyplývá, že je-li čit tím 
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nejvlastnějším v povaze božského absolutna samého, pak musí být spása stavem 

sjednocujícího poznání čit a nemůže být ničím jiným. Dualita musí být zrušena a 

nahrazena spočinutím v absolutní nedvojnosti. Ten, komu se to podaří, pak zažívá stav 

absolutního sjednocení, poznává božství jakožto čit, a sám je v podstatě božstvím a 

v nejzazší hlubině sebe sama překračuje jakýkoli vztah k němu.
147

 

     Učení Šrí Ramany Mahárišiho není takové, jak jsme na západě zvyklí. Jeho způsob 

myšlení a rozvažování se v mnoha směrech liší od filosofů žijících v Evropě. Nebyl 

filosofem, který byl zaměřen na teoretickou reflexi, myslitelem, který důsledně pracoval 

s přesně vymezenými filosofickými pojmy a byl maximálně opatrný při formulaci svých 

myšlenek. 

 Jeho odpovědi na otázky, které mu pokládali hledající, se v mnohém od sebe liší. Je to 

způsobeno tím, že tázající se člověk se nachází v určité životní situaci a Bhagaván mu 

odpovídá takovým způsobem, který odpovídá stavu a situaci, ve které se tazatel právě 

nachází, aby danou situaci nejlépe pochopil, vyhodnotil a mohl s ní dále pracovat. 

Významy některých základních pojmů a formulace se tedy mohou lišit v závislosti na 

konkrétní situaci a hledajícím. Maháriši v zásadě používal teorii pro vysvětlení praxe, tj. 

aby jim vysvětlil, jak mají svou praxi rozvíjet a upevňovat se ve svém snažení, aby tak 

dosáhli vysvobození z koloběhu životů.  

     Základ učení Šrí Ramany je totožný s tím, čemu učili mudrci Upanišad. Když se 

dotázali, zda je jeho učení stejné, Maháriši odpověděl, že vychází z jeho vlastní 

zkušenosti a realizace. I když Maharishi vychází ve svém výkladu čistě z vlastní 

zkušenosti, mnozí tvrdí, že jeho učení se shoduje s učením jednoho z nejvýznamnějších 

hinduistických filosofů Šankarou, který byl představitelem filosofické školy, která se 

zabývala védántou. Védánta znamená konec nebo dovršení védy, což je význam, který 

odpovídá její duchovní hodnotě. Váže se k němu řada spisů, které stojí na konci 

posvátných védských textů, jež reprezentují vrchol védské literatury, jimiž jsou 

Upanišady. Sám Maháriši doporučoval četbu Upanišád jako jednu ze základních knih, 

která by měla hledajícího stále doprovázet. Dva principy, nad kterými by měl člověk 
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hledající spásu stále meditovat, dokud je plně nepochopí a neztotožní se s nimi, jsou: 

„Já jsem brahma“ a „To jsi ty“.
148

 

      „Základem Mahárišiho učení je tvrzení o existenci jedné jediné skutečnosti, kterou 

nazývá Já, neboli Self v anglickém jazyce, nebo Brahma. Kromě něho nic neexistuje. 

Základem Já je ryzí vědomí, které existuje samo o sobě, je jedno jediné a kromě něho 

neexistuje nic jiného. Je přiléhavě vyjádřeno větou: ‚Já jsem vědomí, já jsem.‘“
149

 

     Na Brahma je v klasické advaitě pohlíženo jako na sílu, která je statická, není 

činorodá, nejedná se o aktivního činitele, ale o univerzálního svědka, či pozorovatele 

veškerého dění. Maháriši ovšem tuto tezi nepodporuje, jelikož bere brahma jako 

božskou sílu, která i když nečinná, je stále zdrojem kosmické existence a z tohoto 

ohledu je rovněž činná. Božská síla, která je činná, která je konající, se nazývá šakti. 

Obě síly jsou zcela odlišné, i když ve svém jádru jsou součástí jednoho jediného 

božského absolutního principu. 

 

4.2 Upanišady  

 

     Podíváme-li se blíže na Mahárišiho učení a Upanišady, nalézá se zde význačná 

podobnost mezi oběma podáními nauky. I když Maháriši říká, že vše, co učil, bylo 

z jeho vlastní zkušenosti, mnohé výklady nauky jsou identické. 

     Autoři tohoto obsáhlého díla nejsou známí. Upanišady vznikly za přispění mnoha 

indických filosofů a učitelů, kteří je sestavili mezi lety 600 – 400 př. n. l. Jedná se o 

filosofické a náboženské úvahy vyjádřené nejen prozaicky, ale i poeticky. 

K prozaickým upanišadám patří Brhadáranjaka, Čhándógia, Taittiríja, Aitaréja, Kéna, 

Prašna, Maitrí a Mándúkja. Poetické upanišady jsou pak následující: Katha, 

Švétášvatara, Íša a Mundaka.
150

 

Hlavní myšlenky tohoto obsáhlého díla jsou:  

                                                 

148
EBERT, G. Ramana Maharshi: His Life, pozn. 56, s. 197. 

149
VACEK, J. Život a učení Ramany Mahárišiho, pozn. 49, s. 33. 

150
 MCGREAL, Ian Philip. Velké postavy východního myšlení: slovník myslitelů. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: 

Prostor, 1998, 623 s. Obzor (Prostor). ISBN 80-85190-93-1. s. 187. 

 



50 

 

 „Vysvobození lze dosáhnout poznámím jediného, absolutního brahma 

(svrchovaného principu veškeré skutečnosti) a splynutím s ním, nikoli pomocí 

obřadů a oběti, jak se hlásá ve védách. 

 Brahna vytváří, udržuje a ničí veškeré jsoucno. 

 Absolutno stojí mimo všechny kategorie času, prostoru a příčinné závislosti. 

 Jedinec si uvědomuje, že brahma jakožto átman tvoří niterné já člověka.  

 Všechno, co netvoří součást božství (mája), je výtvorem brahma v procesu 

božského sebe utajení.  

 Uváznout v máji znamená prohloubení nevědomosti a utrpení. 

 Zákon karmy, všeobecný mravní zákon příčiny a následku rozhoduje, zda dojde 

ke znovuzrození do světa máji.  

 Jóga jako ukázněné úsilí znamená snahu zakusit božství uvnitř vlastního já. 

 Výcvik v sebeovládání, neulpívání a povinnostech příslušejících danému 

životnímu stadiu směřuje k překonání sobeckého individualismu.“
151

 

     Hlavní upanišady tvoří nejširší základ indického filosofického myšlení a jsou známé 

také jako védántá neboli, jak již bylo dříve vysvětleno, „završení véd“. Upanišady proto 

představují skrytý či pravý smysl védské náboženské praxe.  

Představují historický a duchovní obrat od hymnologie bohů a bohyň k hledání 

universální skutečnosti udržující tok bytí. Nacházíme zde také podobnost 

s předsokratovským myšlením v řeckém světě, kdy se filosofové dané doby snažili 

nalézt všeobecný princip v protikladu s homérským polyteismem. 

     Upanišady se snaží ve všem, co prodělává změny, objevit ten jediný a neměnný 

princip. „Namísto směřování do vnějšího světa upanišady radí pohroužit se dovnitř, do 

svého já. Jejich tradice se záměrně obrací k lidskému jedinci a tento obrat je provázen 

hlubokým zaujetím pro lidské vědomí a vše, co vyplývá z přemítání nad vlastním já. Při 

takových aktech si osvícený jedinec uvědomuje, že člověk nejniterněji prahne po 

smyslu a účelu, chce se zbavit neklidu, dosáhnout konečného míru. Ve světě, kde se 

zdá, že všechno dobré odnese stáří a smrt, touží hledající po nekonečném uvnitř 
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konečného, po absolutním uprostřed relativního. Naplnění této tužby se 

v upanišadových textech nazývá brahma."
152

 

 

4.2.1 Brahma  

 

     „Brahmna je zdrojem všeho bytí. Je to věčné jsoucno, které vytváří dočasnost, jediný 

zdroj mnohosti, podobně jako oceán, jenž se projevuje nespočetnými vlnami. Podstatou 

absolutna je dynamické sebevyjádření; životní aktivita projevující se ve veškeré 

životnosti vesmíru. Poté, co je vesmír stvořen, udržuje jeho trvání brahma, neboť k sobě 

přivádí všechny věci. Jako skutečnost veškeré skutečnosti představuje brahma nejenom 

zdroj a základ bytí, ale i příčinu jeho zániku. Všechno se ztrácí v brahma, ve velkém, 

nekonečném pohlcení, jako když se bubliny navracejí do oceánu. Brahma je 

nejniternější podstatou skutečnosti a příčinou veškeré rozmanitosti. Ve všech věcech, 

rovněž spočívá naprosto povýšené nade vším bytím jako jeho zdroj a konec. 

     Absolutno je povzneseno nad všechny kategorie času, prostoru a přirozené příčinné 

závislosti. Je to nepomíjející Jediné, jež vidí, ale není vidět, jež chápe vše, avšak zůstává 

všemi nepochopené. Protože brahma je nevyčerpatelné a bez hranic, omezený rozum je 

nedokáže postihnout. Naše rozumové a smyslové kategorie prostoru, času a příčinnosti 

pro absolutno nepostačují. Tím, že brahma v sobě obsahuje prostor, čas i příčinnost, 

vymyká se jejich omezením. Všechno empirické vědění je konečné a jako takové 

dokáže při hodnocení stvoření přinejlepším prohlásit, že brahma není „ani to, ani ono“. 

Upanišady nicméně nehlásají ve vztahu k absolutnu agnosticismus, nýbrž tvrdí, že 

královskou cestou k poznání brahma je poznání já.“
153

 

 

4.2.2 Brahma jako átman  

 

     Brahma brané jako kosmické absolutno tvoří zároveň podstatu Já, neboli átman. 

Tvrzení, že brahma je átman, se týká bytostné jednoty boha a duše, tudíž jednotlivec a 
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svět jsou projevem jednoho a téhož boha, jednoho a téhož absolutna či univerzálního 

principu.
154

 

     První princip všeho bytí nacházíme v lidských bytostech; nekonečně velké mimo nás 

je nekonečně velké v nás. Makrokosmický řád je rovněž řádem mikrokosmu. Každý 

jedinec může dosáhnout tohoto jedinečného stavu, (v křesťanství tato schopnost přísluší 

výhradně Ježíšovi) stavu dokonalého lidství a božství projeveného během lidského 

života.
155

 

     Protože brahma je absolutní pravda a ryzí vědomí, pak všechno, co plyne z vědomí 

Já, do jisté míry představuje prožitek brahma. Když člověk při zkoumání sebe sama 

pozná a pochopí své Já, zároveň pozná a pochopí celý vesmír. Poznat pravdu znamená 

pravdou se stát, neboť podstatou Já je vědomé božství. Poznání sebe sama posouvá 

jedince stále hlouběji do absolutna, do brahma. 
156

 

 

4.3 Já a vznik ega  

 

     Za veškerým stvořením stojí myšlení, neboli myšlení je základem tvoření. Myšlenka 

„Já jsem“ je onou prvotní myšlenkou, která dává vzniknout člověku. Maháriši 

vysvětluje, že individualita není nic jiného, než myšlenka, či idea. Tato prvotní 

myšlenka se zrodí u člověka v centru Duchovního srdce
157

. Tento zrod a uchopení 

myšlenky a plné ztotožnění se s touto myšlenkou či ideou zapříčiní to, že se člověk plně 

ztotožní s tělem, oddělí se od boží podstaty a vše vnímá z pohledu sebe sama.  Vnímá 

své jednání a své konání jako jednání svého těla, sebe samého. Následkem toho, 

vznikají v člověku myšlenky a city, které doslova zahalí, zastřou, znemožní poznat 

pravou identitu člověka. Jednotlivý subjekt poté nahlíží na svět z takového pohledu, že 

je zcela oddělený od okolního světa a není proto součástí předmětného světa.  Necítí 

svou propojenost s okolním světem, ale je z této propojenosti vyloučen, či oddělen. 
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Toto individuální „Já“ nejen, že o sobě říká, „Já jsem“, ale také se popisuje, jako „Já 

jsem to a to“, „ Já dělám to a to“.
158

 

 

4.4 Sebezkoumání a sebedotazování – atmavičara  

 

     Cesta celkového osvobození se z této nesvobody spočívá dle Bhagavána v obrácení 

pohledu a převrácení veškerého myšlení pomocí Sebezkoumání a tzv. Atma - Vichari. 

Člověk se musí navrátit zpět, k původnímu bodu, kde vznikla výše uvedená oddělenost. 

Způsob, jak se k tomuto bodu dostat, je pomocí sebe dotazování. Doporučuje klást si 

otázku typu „Kdo jsem?“ „Já“ v této otázce reprezentuje prvotní Já myšlenku, Já – 

pocit, který je základem všech následujících myšlenek a pocitů. Pokud je člověk 

schopen svou pozornost soustředit na čisté vědomé Já, všechny ostatní myšlenky zmizí.  

Uvědoměním si této podstaty bytí se zcela vytratí pozorované předměty stejně tak, jako 

vymizí a ustanou veškeré myšlenky a postupně se vytratí i prvotní myšlenka „Já“ a 

místo toho se odhalí pravá Podstata. Mysl klesne zpět do Duchovního Srdce, odkud 

původně vzešla.  Síla vlastního Já ji vtáhne zpět do místa vzniku a zcela ji zničí, aby 

nemohla déle vznikat. Jediné, co zůstane, je čisté vědomé Já. Tímto způsobem je ego 

navždy zničeno. Tento stav, kdy dojde k plnému rozpuštění ega, se nazývá Realizace. 

Od tohoto okamžiku je vše vnímáno jako součást sama sebe – jako jedno Já. Zkušenost  

jnani, který dosáhl tohoto úplného cíle, je popisována jako sat-chit-ananda (stav – 

vědomé – blaženosti).
159

 

     Obracení pozornosti ke své podstatě je dlouhotrvající proces. Není to záležitost 

několika málo okamžiků ani několika hodin. Toto cvičení je doporučeno provádět stále 

až do okamžiku, kdy zmizí povědomí o okolním světě, jeho objektech a mysl zcela 

nezanikne ve svém zdroji.  Je zapotřebí ukázněného úsilí, neboť jen tak se dokážeme 

odvrátit od světa smyslů, touhy a individuality.
160
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4.5 Realizace  

 

     Realizace neboli sebeuvědomění není stav, který by byl člověku neznámý. Je to stav, 

ve kterém se člověk nachází celkem běžně, jen si toho není patřičně vědom. Lidé 

očekávají, že se stane nějaký zázrak, že se stane něco ohromného, neuvěřitelného 

v podobě božího blesku, ale vůbec tomu tak není. Jedná se pouze o stav, kdy člověk 

přestane vnímat své tělo a plně si uvědomí svou podstatu a již nikdy z tohoto stavu 

nevystoupí. Toto je stav plné realizace vědomého uvědomění si Já.  Následkem je pak 

život v trvalém štěstí, život v jednotě s bohem.
161

 

     Na otázku jednoho z hledajících, je-li obtížné realizovat, Bhagaván odpověděl: 

„Není nic k realizaci. Je to věčný, čistý, bdělý a svobodný stav. Je přirozený a věčný. 

Není nic nového k získání. Naopak musíme ztratit svou nevědomost. To je vše.“
162

  

                                  

                                Obrázek 11 Šrí Ramana Maháriši 

“Your self realization is the greatest service you can render the world.“  

Sri Ramana Maharshi 163 
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4.6 Duchovní srdce – srdeční centrum  

 

     Maháriši často hovořil o místě zvaném Duchovní srdce, které je zcela odlišné od 

fyziologického svalového orgánu, který funguje jako krevní pumpa. Nejedná se o orgán, 

ale energetické místo, které se nachází na pravé straně hrudníku, zhruba dva prsty 

vzdálené od středu hrudní kosti.
164

 V tomto místě se nachází pravá identita jedince, je 

jádrem jeho bytí, tím, čím ve skutečnosti je, ať ve spánku nebo je-li bdělý, ať při práci 

nebo snění, nebo při pohroužení v meditaci. Je to jádro samotného bytí, střed, bez něhož 

není vůbec ničeho. Toto centrum je všem známo, protože jej často používáme a často na 

něho ukazujeme v době, kdy hovoříme sami o sobě, dáváme si na toto centrum ruku, 

nebo na něj intuitivně ukážeme prstem. Je to centrum, kde vzniká prvotní myšlenka 

„Já“, odkud vyvstávají ostatní myšlenky, kde přežívají a kde opět mizí, kde se 

rozpouštějí. Myšlenky jsou obsahem vědomí a jsou to právě ony, které tvoří vesmír. 

Duchovní srdce je centrem všeho. „Brahman je srdce. Neexistuje nikdo, kdo by byť i na 

nepatrný okamžik nezakoušel Já. Nikdo nepřipouští, že by někdy byl oddělen od Já. 

Každý je Já. Já je Srdce.“
165

  

     Poznatek o energetickém centru Duchovního srdce Ramana získal z Upanišad. 

V nich je toto centrum dopodrobna rozebráno na mnoha místech knihy a je zde 

vysvětleno, k čemu a jak slouží. Někdy se také toto centrum označuje jako lotos a staří 

mudrci o něm hovořili dokonce jako o „jeskyně Srdce“. Staré posvátné hinduistické 

texty také popisují, že skrze centrum září u všech živých bytostí Brahman. Maháriši tuto 

tezi rozvádí do hlubšího detailu a říká, že skrze toto centrum vyzařuje átman, který je 

identický s Brahman, a zde je to centrum, kde jedinec zažívá vědomí „Já jsem“. „Já 

jsem“ znamená sebe si vědomé vědomí, které je nepřetržitým sebeuvědomováním svého 

bytí, uvědomování si svého vědomí v daném okamžiku a které nemůže být nikdy 

zpochybněno ani v hlubokém spánku.
166

 

„Já jsem“ je pravé Já nebo Jsem, které je zde, které je neměnné a věčné. 
167
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     Zde se také nachází zdroj individuálního já, proměnlivého a nestabilního ega.  

Vystopujeme-li zdroj prvotní myšlenky Já a rozpustí-li se tato ve svém zdroji, kde 

vznikla, pak nevyhnutelně následuje Seberealizace.
168

 

     Existují tři způsoby, kterými je možné vstoupit do Srdečního centra.  Jeden ze 

způsobů, který učí Maháriši je sebedotazovaní a sebezkoumání. Dalšími způsoby jsou 

hluboké ponoření a technika ovládáním dechu. Hluboké ponoření do Srdečního centra 

Maháriši přirovnává k podmořským hledačům perel, kteří si k pasu přiváží kámen a ten 

je pak stáhne hluboko k mořskému dnu. Během ponoru mají zadržený dech a 

koncentrují se pouze na jeden jediný cíl, kterým je co nejhlouběji se potopit a najít 

vzácnou perlu. Podobným způsobem se má hledající ponořit do svého Srdečního 

centra.
169

 

Praxe ovládání dechu je technika, která je stejná jako u Zenových meditací. Nejedná se 

o prodýchávání určité části těla, jak je tomu v hata józe
170

 při  pránajámě
171

, ale pouze o 

pozorování dechu.
172

 

     Nakonec je zcela na hledajícím, jaký způsob praxe si sám vybere. Důležité je, aby 

byl naplněn cíl, kterým je úplné ponoření se do Srdce, stejně tak, jako je tomu v noci, 

kdy jedinec odpočívá nebo spí.
173

 

     Pokročilejším žákům říkal, že není nutno se soustředit na jedno určité místo, na 

jeden bod v těle, který je beztak jen imaginárním místem, ale nejdůležitější je soustředit 

se na samou podstatu bytí, ať ji nazývají jakýmkoliv jménem, třeba Bůh, Srdce, Já, 

zdroj vědomí, či jakkoliv jinak. Bez podstaty bytí nic není, nic neexistuje.
174

 Maháriši 

k tomu ještě dodává: „Srdce není hmotné. Meditovat nemáme ani vpravo, ani vlevo. 

Meditace má být na Já. Každý ví, že je, Já jsem. Kdo je to já? Není ani uvnitř, ani 

zevně, ani vpravo, ani vlevo. Já jsem – to je vše.“
175
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4.7 Mysl       

 

      „Já je Srdce, které je samozářící. Světlo vzniká v Srdci a dosahuje do mozku, který 

je sídlem mysli. Svět je vnímán myslí, tj. odraženým světlem Já. Je vnímán pomocí 

mysli. Když je mysl osvícena světlem vědomí, je si vědoma světa. Když ne, není si jej 

vědoma. Je-li mysl obrácena ke zdroji světla, objektivní poznání mizí, pouze Já září 

jako Srdce. 

     Měsíc září odraženým světlem slunce. Když slunce zapadne, měsíc je užitečný pro 

vidění předmětů. Když slunce vyjde, nikdo měsíc nepotřebuje, ač jeho bledý kotouč je 

vidět na obloze.  

     Stejně tak je tomu s myslí a se Srdcem. Mysl je užitečná pro své odražené světlo. 

Používáme ji k vidění předmětů. Je-li obrácena dovnitř, zdroj světla září sám a mysl 

zůstává nejasná a neužitečná jako měsíc ve dne.“
176

 

 

4.8 Vědomí  

 

     „Čisté vědomí, jsoucí zcela mimo vztah k fyzickému tělu a překračující mysl, je věcí 

přímé zkušenosti. Mudrci znají svou netělesnou, věčnou existenci stejně, jako zná laik 

svou existenci tělesnou. Ale zkušenost vědomí může být s tělesným uvědoměním i bez 

něho. V tom druhu zkušenosti čistého vědomí, který je prost tělesného uvědomění, je 

mudřec mimo čas a prostor. Jelikož ale fyzické tělo nemůže trvat mimo vědomí, musí 

být tělesné uvědomování udržováno čistým vědomím. Tělesné vědomí je samou svou 

povahou omezené a nemůže být nikdy totožné s čistým vědomím, které je nekonečné a 

věčné. Tělesné vědomí je jen monádovitým, miniaturním odleskem čistého vědomí, 

s nímž je mudřec vědomě totožný. Pro něho je tudíž tělesné vědomí pouze jakoby 

odraženým paprskem samozářícího, nekonečného vědomí, kterým sám jest. To pouze 

v tomto smyslu si je mudřec vědom své tělesné existence. Protože si však během toho 

druhu zkušenosti čistého vědomí, který je prost tělesného uvědomění, není vědom těla, 
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lokalizuje onu absolutní zkušenost v mezích fyzického těla jistým druhem zážitkového 

upamatování, když se vrací k tělesnému vědomí.“
177

 

 

4.9 Vásany  

 

     Každý čin, který provedeme, každá zkušenost, kterou zažijeme, pokud se dotkne 

emocí, zanechává stopy v mysli. Čím je tato emoce silnější, tím je stopa, kterou za 

sebou zanechá, hlubší. V hinduistické psychologii se tyto podvědomé mentální dojmy 

nazývají samskáry. Tyto samskáry po nějaké době vytvoří hluboké struktury, jimiž je 

řízen život jedince. Vžitou strukturou tohoto typu je vásana, což je hluboce zakořeněná 

podvědomá tendence, která podmiňuje chování individuálního Já.  Tou jsou například 

reakce na určité emoční podněty, libosti a nelibosti, naděje a obavy a mnoho jiných, 

které zná člověk ze svého běžného života. Vásany omezují svobodu člověka v jeho 

jednání a do jisté míry i určují jeho charakter. Zatímco vědomá paměť mizí v okamžiku 

smrti, tyto emoční struktury skryté hluboko uvnitř mysli přecházejí z jednoho života do 

druhého. Tímto způsobem určují okolnosti dalšího zrození. Takto každá bytost vstupuje 

do světa předem podmíněného vásanami z dřívějších životů. Zprvu spočívají latentně 

uložené v mysli, později (kolem třetího roku dítěte, když se u něho začíná projevovat 

ego)
178

 začnou tyto vásany určovat jeho budoucí život. Vásany tvoří nejen život člověka 

v přítomnosti, ale ovlivňují jeho životy i v dalších zrozeních.
179

  

     Velmi výstižně popsal vásany D. Goodman ve své knize, když hovořil s Annamalai 

svámím, který byl přímým žákem Bhagavána: „Vásany jsou zvyky mysli. Jsou to 

chybná ztotožnění a myšlenkové modely, které se opakují a objevují se vždy znovu. 

Vásany jsou tím, co zakrývá zkušenost átmanu. Vásany se projeví, zachytí vaší 

pozornost a vytáhnou vás ven spíše ke světu než dovnitř, směrem k átmanu. Toto se 

děje soustavně a tak často, že mysl nemá nikdy příležitost, aby spočívala v klidu a 

poznala svou skutečnou přirozenost. Jsou to zvyky a myšlenkové vzorce, které se stále a 

znovu objevují, dokonce nechtěně. Většina našich myšlenek a idejí není správná. Když 
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vyvstanou, obyčejně jako vásany, tak nás obluzují, abychom si o nich mysleli, že jsou 

pravdivé. Základní vásany typu „já jsem tělo“ nebo „já jsem mysl“ se v nás projevily 

tolikrát, že je automaticky přijímáme jako pravdivé. I naše touha překonat vásany je 

vásanou. Když si myslíme, že musíme meditovat, nebo že musíme vynaložit úsilí, pak 

jenom organizujeme boj mezi dvěma různými vásanami. Zvyků mysli můžete utéci 

jedině tím, že budete přebývat ve vědomí jako Vědomí. Buďte tím, čím jste. Buďte 

pouze tiší. Přehlížejte všechny vásany, které v mysli vystupují, a místo toho upevněte 

svou pozornost na átman.“
180

 

 

4.10 Karma a potřeba znovuvtělování – reinkarnace  

 

     Všechny bytosti se rodí a časem umírají. Hinduistické náboženství věří, že po smrti 

se duše opět vrátí do těla a žije nový život. Je to takzvaný koloběh životů – zrození a 

smrtí, které sice zažíváme, ale nepamatujeme si je. S tímto koloběhem je úzce spjaté 

pojetí karmy, které je vyjádřeno tím, že každý čin přináší odpovídající reakci. Z tohoto 

koloběhu zrození je možné se vymanit pouze tím, že člověk pozná pravdu a realizuje 

své Já a rozvine v sobě vědomí boha.
181

 

     Duše se v průběhu zrození nemění, mění se jen tělo a okolnosti zrození. Duše 

dostane vždy takové podmínky pro život, aby se co nejlépe mohla poučit a co nejvíce se 

mohla přiblížit bohu. 
182

 

     Karma, jak již bylo řečeno výše, není něčím, co přichází zvenčí, ale jsou to vásany, 

které spoluutvářejí současné i budoucí zrození. Karma je to, co jedinec ze sebe učinil. 

Není tento způsob myšlení učení o determinismu a bezmoci člověka měnit svůj vlastní 

osud. Osud člověka je do jisté míry určen dřívějšími vásanami, ale je tu i určitá 

svoboda, kterou jedinec může využít, a svůj osud či karmu změnit.
183

 

     Problém, který se zde nachází, není v tom, že zde není volby, ale že je tento proces 

„samohybný“ a uvádí do pohybu nekonečný cyklus životů a smrtí. Jeden život vytváří 
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podmínky pro jeden či další následující životy. Při každém úmrtí nevyřešené naléhavé 

pudy, vásany, které spočívají hluboko v mysli člověka, stáhnou individuální Já opět do 

světa. To je cyklus života a smrti, nekonečné kolo znovuzrozování, ve kterém se každý 

jedinec otáčí, nekonečný koloběh života a smrti.
184

 

     Maháriši dále k tomuto tématu vysvětluje, že pouze ten, kdo je osvícený, již nemá 

žádná pouta, která by ho omezovala nebo spoutávala. Jeho skutky tudíž nevytvářejí 

novou karmu ani žádné poutající vásany. Jelikož se zde nevytvářejí žádné sklony, 

nemohou vzniknout vásany, které ulpí v mysli. Nicméně nahromaděná karma 

z dřívějších životů se musí vyčerpat, i když se to džňánina (člověka, který realizoval své 

Já) již ve skutečnosti netýká.
185

  

      Hovoří-li o opětovném vtělování, vysvětluje tuto záležitost tím, že onen jev existuje 

pouze u bytostí, které žijí v nevědomosti. Ve skutečnosti pak znovuvtělování neexistuje, 

jelikož Áman nemůže být nikdy ztracen, jelikož nezná smrt ani zrození, je věčný, 

nepřetržitý a ničím nedotčený. To, co se znovu rodí, je ego, které patří k nižší úrovni 

myšlenky.
186

 

     Zrozením představy já vzniká zrození osoby a následně pak také její smrt. Se 

vznikem představy ega vzniká připoutanost a ztotožnění s tělem nejen u sebe, ale i u 

ostatních. Jelikož jedinec sám vnímá narození, růst a smrt vlastního těla, vnímá tuto 

skutečnost i u ostatních. V okamžiku, kdy jedinec realizuje své Já, toto rozlišení 

automaticky mizí. Následuje pouze vnímání věčnosti jak u sebe, tak i u ostatních.
187
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5 UČENÍ V GLOBÁLNÍM POJETÍ MODERNÍ DOBY 

 

     V této kapitole jsem se nechala inspirovat knihou Dšana Lužného a Davida 

Václavíka, kteří se zabývají otázkou Nových náboženských hnutí, mezi něž lze také 

zařadit učení Ramany Mahárišiho. 

 

5.1 Globalizace  

  

   Termín globalizace se v dnešní době používá velmi často. Ovšem definice tohoto 

slova je mnohem obtížnější, než se na první pohled jeví. Tento termín se stal klíčovým 

slovem k popisu změn, které nastávaly v celosvětovém měřítku již od počátku 17. 

století a které vzájemným působením ovlivnily celý svět.  

     Jedná se o abstraktní fenomén, který zahrnuje různé změny ve společnosti, jež vedly 

k větší propojenosti politických, sociokulturních a ekonomických událostí na 

celosvětové úrovni. Globalizaci lze chápat jako nerovný proces, v jehož důsledku se 

některé části světa relativně přibližují, zatímco jiné relativně oddalují, to vše bez ohledu 

na geografickou vzdálenost. Tyto nové vzdálenosti jsou určeny rychlostí přenosu 

informací a jsou přímým důsledkem úrovně zapojení míst do systému globální 

ekonomiky. Díky těmto rozdílům mohou mít podobné procesy v různých částech světa 

velmi rozdílné důsledky.
188

 

     Globalizace zasáhla do různých sfér společenského života lidí. Hovořím zde o sféře 

kulturní, politické, náboženské, ale zejména to byla sféra ekonomická, která stojí za 

všemi ostatními sférami, bez níž by se svět nemohl dále rozvíjet a proměňovat. 

     Podíváme-li se blíže na globalizaci v kulturní oblasti, musíme si uvědomit, že se 

nejedná pouze o šíření západní kultury do kultur východních, ale jedná se zde také o 

opačný proces, kdy se mísí lokální kultury s kulturou západní. Tento proces také 

význačně umocňuje význam lokálních kultur až do té míry, že se v mnoha případech 
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stávají součástí globální „etnokultury“. Příkladem může být indická hudba, která se 

stala součástí západního hnutí New Age.
189

  

     Na globalizaci měla a má obrovský vliv modernizace. Moderní techniky, stroje, 

technologie jsou nástrojem globalizace. Najdou-li se nové, modernější, novější 

technologie, musí se jim člověk a jeho myšlení přizpůsobit. Musí přehodnotit své 

postoje, priority, ale také v mnoha případech náboženství a víru v náboženské ideály. 

Takto dochází k přehodnocování starých kulturních a náboženských zvyků a vzniku 

nových postojů a modernizace víry a tradic. Vznikají nová náboženství s kořeny, které 

sahají hluboko do minulosti, ale jsou přizpůsobena nové, moderní době. Zároveň s tím 

také vzniká určité pnutí mezi náboženstvím a moderní společností, které mělo za 

následek sekularizaci náboženství do ostatních sfér sociálního života. Celkovým 

výsledkem těchto probíhajících změn pak byla představa, že náboženství je ryze 

individuální záležitostí.  

 

5.2 Sekularizace a individualizace náboženství a vznik Nových 

náboženských hnutí 

 

     Sekularizace je ve spojení s touto fází moderny popisována jako nevratný proces 

„úpadku náboženství“. V této době nastává úpadek moci velkých církevních organizací, 

v nichž přetrvává kolektivní duch spolu s tradičními formami zbožnosti.
190

 

     Dalším stádiem vývoje modernizace je princip individualizace a přijetí vlastní 

zodpovědnosti za své fungování ve společenství. Jedinec dostal svobodu v jednání a 

s tím související možnost rozhodování a nese plnou zodpovědnost za následky svých 

činů. Člověk je takto pohlcen v pasti nutnosti neustálého rozhodování. Připustíme-li 

fakt, že ne všechna rozhodování jsou správná, mohou nastat pocity viny, které s sebou 

jedinec nese a které mu působí vnitřní bolest a rozpor, či rozkolísanost, pocity nejistoty 

a nespokojenosti, se kterými se musí v důsledku individualizace svým způsobem sám 

vypořádat. Nejsou to ale jen viny, které si člověk nese sám za sebe, ale v moderní době, 
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v důsledku globalizace a médií, má pocit spoluzodpovědnosti za dění na celém světě. 
191

 

Je to zejména ztráta trvalých hodnot a jistot, které nutí jedince individuálním způsobem 

hledat tuto stabilitu ve vnitřním světě sebe sama a spolupodílet se na vzniku nových 

náboženských hnutí
192

, nebo nových náboženství, která mu v této době nejistoty nabízejí 

staro-nové pohledy na jeho vnitřní chápání světa. Nové náboženské formy v sobě nesou 

prvky nejen samotného náboženství, ale také prvky psychologie a psychoterapie. Jsou to 

prvky, které nutí člověka přemýšlet o svých skutcích, o jejich významech, následcích a 

jejich prostřednictvím se vědomě podílet na vlastním charakteru a způsobu vystupování. 

Na těchto základech je postaveno mnoho moderních náboženství, například je to hnutí 

New Age, nebo různé populární formy esoterického vnímání světa. Mezi tyto staronové 

formy můžeme zařadit i učení Ramany Mahárišiho, neboť jeho učení o vnímání světa a 

zároveň práci na sama sobě vnáší určitou jistotu do současného světa plného chaosu a 

nejistot.  

     Zaměřím-li se na samotnou podstatu, proč tomu tak bylo, proč se v západní kultuře 

nové učení tohoto druhu stalo tak žádoucím zejména v kultuře, kde je křesťanská 

náboženská tradice pevně zakotvena v myšlení západní kultury, napadá mě myšlenka, 

že se jedná o touhu po něčem novém, něčem nepoznaném a možná něčem, co člověku 

mohlo dávat větší logické pochopení než náboženská tradice, která je po generace 

uznávaná v konkrétním společenství dané země. 

     Jedinec má v dnešním světě naprostou svobodu volby a může se sám rozhodnout 

v oblasti náboženství a víry. Má také k dispozici nepřeberné množství knih a různých 

materiálů a snadno dostupných zdrojů, ze kterých může čerpat. V současné době zde 

není žádná nucená příslušnost k jednomu náboženství, ba naopak jedinec má tendenci si 

vybírat svou víru a spojovat jednotlivá učení a náboženské tradice, a vybudovat si tak 

jemu vyhovující náboženskou identitu. Nemůžeme proto hovořit o jeho konverzi 

k jednomu určitému náboženství, jelikož tato konverze není úplná, jelikož je odtržená 

od její původní formy náboženské tradice, ale je vždy přizpůsobená daným podmínkám 
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jedince a jeho vnímání a chápání těchto forem náboženských tradic, které jsou zároveň 

zasazeny do rámce současné moderní doby. 

 

5.3 Učení Ramany Mahárišiho v současném světě 

 

     Způsob, jak se učení dostalo na západ, byl velmi jednoduchý. Bylo to díky 

cestovatelům, kteří ho přivezli do Evropy. Podáváme-li se zpět do minulosti, tak jen 

díky tomu, že lidé mohli cestovat do různých zemí, poznávat tamní kulturu a 

náboženství, a takto se stát přímými svědky dění v různých částech světa, mohli 

následně o těchto zkušenostech informovat ostatní členy společnosti nejen v zemi, 

odkud pocházeli, ale i v zemích, kde se právě toho času nacházeli. Tento proces 

sdělování probíhal nejprve například formou dopisů, formou knih nebo v dnešní 

moderní době například formou telefonů či internetových zpráv. Byli to právě 

Angličané, Paul Burton a Major Chadwick, kteří v koloniální době přijeli do Indie a 

seznámili se s tamním světcem, Ramanou Mahárišim. A právě oni byli těmi prvními, 

kteří s sebou přinesli toto učení na západ. Paul Burotn napsal knihu o svých 

zkušenostech a zážitcích z Ramanašrámu, která se okamžitě po jejím vydání stala 

bestsellerem. Takto započalo šíření učení Ramany Maharšiho. 

     Po smrti Mahárišiho vzniklo v důsledku výše zmiňované globalizace mnoho center 

po celém světě, která se dále zabývají šířením jeho odkazu a učení.  Ve své práci také 

nadále pokračuje duchovní centrum v Ramanašrámu, které se pečlivě stará o publikaci 

knih, vydávání časopisu The Mountain Path a v neposlední řadě se věnuje nesčetným 

návštěvníkům z celého světa. Na jejich webových stránkách lze nalézt různé aktivity, 

které pořádají pro své návštěvníky. Také zřídili internetové rádio, Hlas Arunáčaly, které 

slouží k poslechu hymnů, písní a poslechu čtených textů s vysvětlujícími komentáři.  

     Mimo jiné je možné zde nalézt adresy dalších center, která se nalézají v různých 

zemích světa. V České republice existuje meditační skupina přátel pod vedením Ing. 

Jiřího Vacka, který se věnuje tomuto učení již několik desítek let a na toto téma již 

vydal řadu knih nejen vlastních, ale řadu z nich i přeložil z různých jazyků. 
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6 Závěr 

 

   Diplomová práce se zabývá životem a učením Ramany Maharišiho, který byl 

významným indickým světcem a učitelem, který za svého života dosáhl plné realizace 

vědomí. Během svého života založil Ramanašrám, kde žil a učil příchozí, kteří se 

zajímali o jeho učení. Světcův život jsem zasadila do širšího historicko-kulturního 

rámce a stejně tomu bylo i při Maharišiho učení, které jsem zasadila do historicko-

náboženského kontextu. Z pohledu dnešní doby jsem učení zasadila do rámce 

celosvětové globalizace a dala do souvislosti se vznikem nových náboženských hnutí, 

mezi které učení Ramany Mahariši bezesporu patří. 

     Diplomová práce se skládá ze čtyř hlavních částí, které jsou následně rozděleny do 

kapitol a subkapitol. V první části mapuji historii indického subkontinentu a historii 

samotné Indie. Zaměřila jsem se zejména na období, kdy Indie byla pod nadvládou 

Velké Británie. V této době procházela Indie velkými politickými neshodami, které 

často vyústily v policejní šarvátky. Dlouhé úsilí Indie o ukončení nadvlády bylo v roce 

1947 konečně britskou vládou vyslyšeno a Velká Británie ukončila svou nadvládu na 

tomto území. Země byla rozdělena na dvě samostatná dominia – Pákistán a Indický 

svaz. Nicméně toto období způsobilo v životě Indů velké změny, které jim dopomohly 

zvednout svou životní úroveň a otevřít své hranice světu. Otevřely se brány 

mezinárodního obchodu a indické výrobky se postupně dostávaly na světový trh. Indie 

zaznamenala i změny uvnitř státu. Začala se stavět železnice a zlepšovala se celková 

infrastruktura. Lidé se museli naučit anglicky a zvedla se i celková úroveň vzdělanosti. 

Indie se tak stala nedílnou součástí globálního světa. 

      

     Druhá část mapuje zajímavé momenty životního příběhu Ramany Mahárišiho od 

dětství přes příchod k Arunáčale a založení a působení v Ramanašrámu až po 

Mahárišiho Samádhi. Jeho život byl velmi pestrý, i když nikam necestoval a trávil 

veškerý čas poblíž své milované hory Arunáčaly. Již jako mladý chlapec dosáhl 

realizace vědomí a po zbytek života se snažil předat tuto schopnost i dalším živým 

bytostem. Velmi miloval nejen lidi, ale i zvířata, která s ním sdílela život 

v Ramanašrámu. Povahově to byl člověk velmi milý a veselý, ale jako guru byl také 

velmi přísný. Měl mnoho žáků, kteří za ním chodili, ale jen hrstka z nich dokázala 

pochopit jeho slova a praktikovat učení, které jim předával. 
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     Ve třetí část diplomové práce jsem se soustředila na Mahárišiho učení a podrobný 

popis jeho hlavních složek. V úvodu této kapitoly jsem Mahárišiho učení zařadila do 

fiosoficko-religionistického rámce. Snažila jsem se nalézt původní prameny tohoto 

učení. Svým výzkumem jsem se v této části dopátrala až k samým kořenům indického 

světce Šankary a posvátným textům Upanišad, které se s učením velmi shodují. Dále 

jsem ve své práci podrobně rozepsala jednotlivé aspekty, které jsou součástí této 

duchovní stezky advaity. Mezi tyto aspekty bezesporu patří učení o Brahman, Já a egu, 

o cestě sebezkoumání a sebedotazování, nebo-li átmavičáře, učení o karmě, kontrole 

mysli a záležitosti svazujících vásan. 

 

     Závěrečná část se zabývala globalizací a jejím vlivem na vznik nových 

náboženských hnutí, mezi něž se řadí i Mahárišiho učení. Globalizace je fenoménem 

moderní doby. Jedná se o vzájemnou propojenost světa, která ovlivňuje jednotlivé 

ekonomiky, náboženství, sociální i kulturní oblasti života lidí. V rámci globalizace 

vznikl průnik kulturních a náboženských zvyků a nastala vzájemná infiltrace původních 

náboženství. To umožnilo lidem, aby si mohli nově vzniklou víru a kulturu přizpůsobit 

svým potřebám, a tak nalézt nové jistoty ve světě, který prožívá chaotické období, kdy 

se svět stává díky moderním technologiím složitější, náročnější, zodpovědnější a 

individualizovanější.  

 

     Na konci diplomové práce se nachází slovníček pojmů, seznam použité literatury, 

zdrojů a obrazové dokumentace. 

     Pro interpretaci životopisu tohoto významného indického duchovního učitele jsem 

použila především biografické publikace, které byly vydány samotným Ramanašrámem 

a schváleny Mahárišim, což lze považovat za autentický zdroj informací zobrazující 

objektivní realitu jeho životopisu. Dále jsem ve své práci vycházela z přeložených 

hinduistických textů, ze kterých Maháriši vycházel, když vysvětloval své učení. Dále 

jsem vycházela z odborných publikací, které se zabývají současnými trendy 

náboženských hnutí. A v neposlední řadě jsem některé chybějící části informací 

dohledala na internetu v publikacích samotného Ramanašrámu. Většina publikací, se 

kterými jsem pracovala, byly napsány v anglickém jazyce, proto jsem některé pojmy 

složitě dohledávala, aby jejich překlad byl co možná nejpřesnější. 
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     Přínos této diplomové práce je několikanásobný. Nejprve bych zmínila syntézu 

různých zdrojů v jeden přehledný dokument. Podařilo se mi přiblížit život tohoto 

významného indického světce nejen po stránce jeho života, ale i po stránce historické, 

z pohledu koloniální Indie, ale i po stránce moderní, z pohledu globalizace. Také se mi 

podařilo vypátrat kořeny, odkud Mahariši čerpal své učení a svůj pohled na životní 

cyklus bytí.  

     Práce pro mě byla velmi inspirující a doufám, že se mi nadále bude dařit prohlubovat 

si své znalostí v oblasti východního náboženského myšlení.   
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7 SLOVNÍČEK POJMŮ 

 

advaita   doslova „ne dva“; škola védánty, která prohlašuje, že existuje jedině 

brahman a že svět a individuální já jsou jen klamnými jevy, které 

v něm vystupují 

Arunáčala  posvátná hora v jižní Indii 

Átman   pravé Já člověka, které zahaluje individualita podobně, jako mrak 

zahaluje Slunce. Je totožný s brahma neboli skutečností, sestává 

v základě z čistého vědomí. 

ášram  je zpravidla poutní místo, ale někdy i obrovský komplex budov. 

Ašram bývá domovem světce (gurua, svamijiho) a jeho žáků a 

stoupenců. 

avesam  duch 

Bhagaván  „Vznešený, Pán" je hinduistický čestný titul pro plně osvíceného 

mudrce 

Brahman  neosobní absolutno 

čit  čisté vědomí 

daršan doslovně pohled, pohled na světce či mudrce 

dhoti  tradiční mužské oblečení, které se nosí v Indii 

džívanmukta  jedinec, který dosáhl osvobození ve fyzickém těle 

džňánin  „vědoucí; kdo poznal“. Člověk, který prohlédl svět jevů a individuální 

stav a poznal skutečnost nad ním. 

Hata jóga  je specifický systém jógy, jehož hlavní součástí jsou ásany (pozice 

těla), pránájáma (ovládání dechu) a meditace (zklidnění mysli). Tento 

systém jógy, znám pod názvem Radža jóga (královská jóga pevné 

vůle a sebekázně), založil Swatmarama Yogin, indický jogín a mudrc 

z 15. Století. Cílem Hatha jógy je očista těla a ducha. Na Západě je 

Hatha jóga často spojována s filosofií jógy, jejíž podstatou je 

obnovení spojení individuálního Já (átman) s universálním Bytím 

(paramátman), které vede k osvícení (mókša). Hlavním důvodem k 

praktikování Hatha jógy na Západě je zlepšení mentálního a fyzického 

zdraví. 
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Íšvara  je hinduistický filosofický koncept nejvyššího Pána světa a osobního 

boha bez jakékoliv závislosti na náboženském směru. Věčný, 

jedinečný, všemocný a vševědoucí Pán světa. 

Jnani  ten, kdo je realizovaný 

karma  zákon, který se týká konajícího, oplácející stejné stejným v tomto či 

dalším životě. Přináší dobré nebo zlé důsledky za činy, které byly 

uskutečněny. Cesta karmanu (karnajóga) cíli na dosažení osvícení 

pomocí dobrých činů. 

koupina  bederní rouška 

lingam  Symbol, Představuje Šivu nebo absolutno. 

mantra  nazývá se jí metrická část védského hymnu, která se jmenuje rig, 

jadžus nebo sáman, v rozsahu od několika slabik až po několik vět. Ve 

východních náboženstvích jako je hinduismus či buddhismus slouží k 

opakovanému recitování nebo k meditaci (opakování v mysli). 

Většinou se jedná o sled slabik, které nesou nějaký význam daný 

konkrétním náboženstvím, ale také jde o jejich zvukovou hodnotu a 

podpoření přirozené schopnosti mysli zklidnit se a soustředit se na 

zvukovou vibraci. Účelem většiny manter je dosáhnout vysvobození 

(mókšy). Oslavné a povznášející mantry se většinou recitují nahlas. 

maunam mlčení, ticho 

mystická smrt  smrt ega 

prána  životní síla, dech 

pránajáma  prána (dech) a ájáma (ovládání) a znamená ovládání dechu.  Jedná se 

o jogínské cvičení, jejímž účelem je ovládnutí životní energie – prány. 

prasád  doslovně znamená Milost. Předmět darovaný gnuem jako nositel jeho 

milosti. Též zbytky potravy nabízené gnuovi nebo Bohu. 

sádhu  ušlechtilý duchovní člověk žijící v asketickém odříkání 

samádhi  1. Stav, při kterém se meditující a předmět meditace, myslitel a 

myšlenka sjednotí v dokonalé absorpci mysli.  

2. Hrob světce. Někdy je takto označován jakýkoli hrob.  

3. Eufemistický výraz pro smrt. Místo sdělení, že někdo zemřel, je 

zvykem říkat, že dosáhl samádhi. 

samsára  koloběh světské existence; cyklus zrození a smrti; světská iluze 
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samskára  stopa v mysli. Mentální otisk zanechaný v mysli jako výsledek 

emocionálního účinku nějaké zkušenosti. 

Sanjásin  posvátný muž 

Šankara  Ádi Šankara, známý také pod jménem Šankara Bhagavatpádáčárja 

(učitel u nohou Íšvary) a Ádi Šankaráčárja (první Šankaráčárja 

kláštera Džjótir Math) byl první indický filosof, který formuloval 

indickou filosofickou školu advaita-védántu. Jeho učení bylo založené 

na čistém monismu a ztotožnění individuálního bytí (átma) s 

universálním bytím (brahman).  

sat-chit-ananda stav vědomé blaženosti  

šakti   síla, energie, dynamický aspekt absolutna 

tapas pokání, odříkání 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Advaita-v%C3%A9d%C3%A1nta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81tma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brahman
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