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Úvod nakladatele
O autorovi a jeho dílu
Nedávno zesnulý Simon Digby (1932–2010) byl věhlasným britským učencem a expertem na období indických sultanátů, historikem, celoživotním vášnivým sběratelem uměleckých předmětů, literatury i manuskriptů. Zabýval se súfismem, mughalskou říší v jižní
Asii, dějinami islámu v Indii a příbuznými obory. Jeho pozůstalost
byla prohlášena za jednu z nejimpozantnějších soukromých sbírek
indických kulturních památek, z níž nepatrnou část po jeho smrti
zpřístupnila sběratelům aukční síň Christie’s. Pro svůj neformální
životní styl ho umělecké a literární kruhy nazvaly posledním excentrikem. Ovládal hindštinu, urdštinu, nepálštinu a perštinu.
Z původního díla jsme vypustili první dva dlouhé příběhy, které
prakticky tvořily jeho polovinu. Z toho důvodu bylo zapotřebí pozměnit původní bibliografii a vypustit příslušné pasáže z Pozadí událostí a povídek. Tyto dva příběhy jsou víceméně pohádky, které nesouvisejí s jóginským světem. Naší snahou však je zprostředkovat dílo,
které se tomuto světu otevírá.
Následující příběhy odrážejí ryzí představy indického lidu o jóginech, ne meditativní stavy jóginů samotných, a budou nejspíš vzdálené pojetí jógy, jak jej vytvořila euroamerická kultura.
9

Pár slov o Górakhnáthovi
O životě Górakhnátha moc historicky doložitelných údajů nemáme,
pravděpodobně však působil v 11. století. Podle náthovské tradice
samotné stojí Górakhnáth u zrodu jóginského řádu náthů, který je
živý dodnes. Za původce hatha jógy, jak se zapsala do povědomí středověkých asketů, je tradicí považován rovněž Górakhnáth. Časem
byl Górakhnáth zbožštěn do té míry, že dnes je v náthovských centrech snad obecně považován za hlavního boha, který je roven Šivovi
Bhairavovi.1
Na Západě nejznámější texty hatha jógy, jako například Górakšašataka, Hatha(jóga)-pradípiká, Ghéranda-samhitá a Šiva-samhitá (ale
i řada dalších), vznikaly v náthovských centrech středověku. Hlava
těchto center se dnes někdy nazývá mahant, tedy „velikán“, jindy
rádžá neboli „král“. V pozdním středověku se panindicky silnému
vlivu advaita védánty nevyhnula ani náthovská centra původně se hlásící vesměs k šivaismu. Přirozenou asimilací a výměnou duchovních
nauk pak pozdější védántsko-jógické ášramy, které vznikaly po náthovském vzoru, ale které se již k náthismu nehlásily, přijaly jógické
texty náthů za své. Působením těchto ášramů a jejich představitelů
vzniká tradice vedoucí k moderním jógickým ášramům. Je zajímavé,
že náthovská centra v určitém bodě od praxe hatha jógy upustila
a dnes po ní v těchto centrech již není téměř ani stopy; povětšinou se
v nich praktikuje určitá asketická forma tantrického šivaismu, jež je,
jak je to v Indii běžné, silně založena na vztahu guru-žák.
Górakhnáth se svým guruem Matsjéndranáthem byli a stále jsou
velebeni celou jógovou tradicí v Indii. Jejich věhlas a odkaz ve středověku byly tak enormní, že jsou umístěni mezi vůbec nejvýznamnější
1. Když jsem mluvil s rádžou Kadrí mathu a prokazoval svou upřímnou poctu
Górakhnáthovi jako velikánu jógy a inkarnaci Šivy, rádžá svraštil čelo: pro něj je
Górakhnáth bůh, nikoliv nějaký aspekt nebo člověk. Byl uctíván na hlavním oltáři,
kde ovšem byla socha Bhairavy. Jde evidentně o ztotožnění Górakhnátha se Šivou
Bhairavou. Podobnou zkušenost lze vyčíst i z děl badatelů, kteří se náthismu akademicky věnují.
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Vyprávění
o Górakhnáthovi
1. Górakhnáth si obléká tělo
Snad každý někdy něco zaslechl o velkém jóginovi Górakhnáthovi,
znalci a mistrovi jógové nauky i praxe. Oprávněně se mu říká Šrí
Górakhnáth. Dílo po něm pojmenované, Górakša-samhitá, se těší významnému postavení mezi jinými díly o józe.
Górakhnáth přišel na tento svět v 10. století letopočtu vikrama2.
Doslova přišel, protože se má obecně za to, že se nenarodil z lidského
lůna. Vzešel z laskavé milosti vznešeného jógina Matsjéndranátha,
od něhož se mu také dostalo znalosti jógy.
Matsjéndranáth pak složil tzv. sávarí-mantry neboli zaklínací formule, některými jóginy praktikované. Živé slunce, o němž říkáme,
že nám dává světlo a které tu ztělesňuje Bháskara3, ho obdařilo
2. Pozn. překl.: Indický lunární kalendář začínající rokem 57–56 před n. l.
Doslovně znamená předěl, jenž byl ustanoven na počest rozhodující bitvy, kdy legendární severoindický panovník titulovaný Vikramáditja vítězně skončil období
válek se Šaky čili Skythy a nastolil dobu klidného vývoje. Několik pozdějších vladařů jméno Vikramáditja připojuje ke svému jako přívlastek.
3. Pozn. překl.: Jméno boha slunce; doslovně osvětlovač, svítilna nebo zářič.
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v chalupě, a jsou pryč. Dej si pozor, ať nic nezostudí nakonec tvou
rodinu!“
Jiný pak se přidá:
„Bůh ví, kolik ženských přišlo o své věci a nakonec i o čest kvůli
fíglům těchhle vykuků. Nač je potom křik, když to, co mělo cenu, už
je pryč. Jen Bůh ví, co už hrůz tu zbylo po taškařicích takových zdánlivých svatoušků a papoušků4.“
Sarasvatí popadly pochyby, a tak si pomyslila:
„Snad je to všechno pravda, tolikrát jsem již o takových příhodách slýchala! Ale srdce mi říká, že tento jógin není jako ostatní, jeho
tváře byly plné záře. Že by to přesto byl podvod?“
A tak se rozhodla toho popele raději nepoužít. Dala se svést
svými sousedy, vzala popel a zahodila ho jámy na odpadky za vesnicí. Zlý osud jí vzal požehnání. Bylo psáno, že bude neplodnou,
ale požehnání – popel od velkého jógina že nezvratně přinese plody.
Do špinavé jámy, kam Sarasvatí zahodila popel od jógina, házeli vesničané hnůj, odpadky, smetí a zbytky. A právě tato špína byla zdrojem síly jak pro semeno, tak pro ten popel. A semínko začalo klíčit,
aniž si toho někdo všiml. Po dvanácti letech Sarasvatí stále truchlila,
že je bezdětná.

2. Górakhnáthovo narození a jeho tvrdá výchova
Když uplynul roků tucet, připomněl se Matsjéndranáthovi slib, daný
kdysi v Čandragiri paní Sarasvatí, totiž přijít opět a seznámit chlapce
s povinnostmi jeho stavu5. A tak opět stanul před domem toho sluhy
Božího a zvolal:
4. Pozn. překl.: V originálu sádhuové a santové.
5. Pozn. překl.: Hlava rodiny, Sarvópadajál, byl „Boží sluha“ (bráhman), tedy
příslušník kněžské kasty s funkcí sloužit oběti, a tzv. dvojzrozenec. Toto druhé zrození, prastaré přijetí mezi dospělé, bývá spojováno s iniciací, poučením, zkouškami
a s obřadným zavěšením posvátné šňůry.
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„Alakh!“
Paní Sarasvatí si pomyslela, že opět někdo prosí o almužnu a tak
s něčím k snědku přišla ke dveřím. A co nevidí? Zde stojí ten jógin,
který ji před dvanácti lety obdařil kouzelným popelem. Jak na něj
hledí, roste v ní strach, že se na ni rozzlobí, protože popel tehdy vyhodila. A tak k němu jen vzpíná ruce a v nich pohoštění. Ale Mats
jéndra se ho ani netkne a ptá se po dítěti.
„Paní matko! Vždyť chlapec musel za tu dobu hodně vyrůst. Jen
mi ho pěkně ukažte!“
Sarasvatí jako kdyby ztratila řeč. Když ji mistr jógy vidí beze
slova stát, ptá se znovu:
„Tak mi jen řekněte, milá paní, vy nemáte syna? Přišel přece
na svět, nebo to s ním snad špatně dopadlo? Že by se to kouzlo s popelem nezdařilo, ne, tomu nevěřím!“
A tak milá Sarasvatí musela s pravdou ven. Třásla se přitom
strachy jako osika. Ale nezdálo se, že by byl na ni Matsjéndranáth
rozzlobený.
„Kampak jste, paní, ten popel zahodila?“
„Pro pána krále,“ hanbou se propadá, „tam za vsí je taková díra
plná špíny a hnoje. A tam jsem se toho zbavila.“
„Tak jen pojď se mnou,“ vyzývá Matsjéndranáth, „ukaž mi, kde
to je, ten živáček se musel tam narodit, chudáček.“
A Sarasvatí souhlasí:
„Je tam jen hnojiště, nikdy jsem neslyšela, že by tam kdy bylo
něco jiného. Ale když jinak nedáte, podíváme se tam.“
„No, jdeme,“ pobízí Matsjéndra, a dává se s ní na cestu. Jak si tak
ten výkop prohlíží, zastaví se jeho pohled na jednom místě a začne
pobrukovat:
„Ó, Hari, Nárájano!6 Můj synáčku slunce, vari, té pasti se zbav,
když zrodil ses zdráv!“
Zpočátku nepřišla žádná odpověď, ale když to Matsjéndra zkusil
potřetí, ozvalo se zdola:
6. Pozn. překl.: Zvolání Višnuových jmen.
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„Tady jsem přišel na svět a dále se tu skrývám v této špíně, neřádu
a smetí.“
Hlas, který vycházel z hloubi hnojiva, byl pro Sarasvatí a lidi
okolo velkým překvapením. Matsjéndra chtěl, aby na lopatách odklidili všechno, co tam odhozeno dávno tlelo. A hle, jaké že světlo
z jámy šíří ten hošík, co tam strávil dlouhých dvanáct roků!
Matsjéndranáth se hned ujme slova:
„Vida, synku, co ses nám tu zjevil. To já jsem způsobil, že jsi tady
vyrostl coby div z popele, který jsem zanechal v těchto místech. Ty
jsi součástí božího Slunce (Súrja), které v tobě sem k nám sestoupilo
(avatár), ty jsi vzešel z kravího trusu a v něm vyrostl, buď tedy pánem
nad pasáky krav, a říkejme ti proto Górakhnáth!“
Nato chlapec vylezl z té odpadní jámy a sňal prach z Matsjéndro
vých nohou. Ten ho pozvedl, položil mu své dlaně na hlavu a pravil:
„Chlapče, tebe čeká plno slávy!“
Zjihly přívalem slz Sarasvatíny oči, jak shlédla chlapce, a popadla
ji lítost nad vlastní hloupostí, s níž zahodila popel, který jí byl kdysi
dán. S touhou v očích vzhlíží k jóginovi. Ten se k ní obrací se slovy:
„Teď už s tím nic, matko, neuděláš. Štěstí mít syna nebylo tvým
osudem. Kde potom získat náhradu?“
Sarasvatí začala naříkat a Matsjéndra ji utěšoval. Potom přijal
Górakhu do bratrstva (panth) náthů a rozhodl:
„Chlapče! Pojď, dejme se na cestu!“
Górakhnáth souhlasí:
„Jak si přeješ, učiteli!“ a následuje ho.
Matsjéndra se vydal na pouť po svatých místech (tírtha játrá).
Když tehdy vzal Górakhnátha s sebou, putovali ve dne a přes noc si
vyhledali nějaké útočiště v chrámu nebo v klášteře anebo na jiném
neposkvrněném místě. Obvykle tam přespali pouze jednou.
Tak se dostali až do uríského království Utkala7, kde Matsjéndra
chtěl uctít pána světa, boha Džagannátha. Tehdy stanul na cestě
7. Pozn. překl.: Severovýchodní část dnešní Urísy (Uríša, Orissa, Odiša).
Název vystupuje již v Mahábháratě a za krále Ašóky (3. stol. před n. l.). V 16. století
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Pán mu odpověděl:
„Tak nechť se děje tobě, kdo patříš k mým nejoddanějším vyznavačům. A také schopnosti, které jsi získal, ať se rozmnoží, dozrají
a zůstanou s tebou navždy!“
Hned poté, co domluvil, stal se bůh Šankara opět neviditelným.
A Górakh nabyl jistoty, že se mu splnilo to, oč usiloval, a opět se dal
do putování po dalších svatých místech (tírtha). A tu znovu zatoužil
spatřit svého gurua.
Po celou dobu, kterou Górakh trávil usilovným duchovním cvičením, putoval Matsjéndranáth od jednoho svatého místa k druhému. Na každém z nich se zastavil na den, na dva, žebral o almužnu
a hroužil se do modliteb.

6. Káníphánáthovy zázraky
Na svých poutních cestách došel Górakh též do Utkaly, kde spatřil
vznešené sídlo Džagannátha. Navštívil též město zvané Hélápattan.
V té době tam vládl král (rádžá) Gópíčánd, o kterém se Górakh dověděl, že drží ve vězení dokonalého jógina Džálandhariho v dosti drsných podmínkách.
Górakh se chystal odtud odejít, když na cestě potkal Káníphá
nátha. Káníphánáth patřil k bratrstvu (panth) náthů a byl Džálan
dharináthovým žákem. Pobýval zde s velkou pompou.
Když Górakh došel do Káníphánáthova sídla, nalezl ho, jak sedí
pohodlně na velikém polštáři položeném na sametovém koberci.
Ale když zaslechl volání „ádéš“, hned povstal a stejným způsobem
odpověděl.
Káníphánáth uvítal a Górakhnátha, a když se oba usadili, vybídl
svého hosta:
„Prosím, představte se!“ A aby se jim lépe hovořilo, nabízel:
„Manga jsou teď velmi sladká. Já nějaká hned natrhám a přinesu,
máte-li je rád.“
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„Nedělejte si starosti,“ řekl Górakh, „mne hlad netrápí, snad
později.“
„Udělám to rád, mangovníků je tu dost a plody právě dozrávají,
stačí říci žákům kolem, ať jich něco sčešou a přinesou.“
„Proč je s tím obtěžovat?“ ptal se Górakh.
„Tak dobře,“ praví na to Káníphá, „dáme jim pokoj. Já je utrhnu
právě tady a nikoho nikam nebudu honit.“
A hodil na ty stromy popel prosycený mantrou „samočinná zbraň“
(vibhaktástra). To způsobuje, že zralé plody padají z větví dolů. Ještě
jednou si pohrál s popelem a odhodil ho s mantrou „přitažlivá zbraň“
(ákaršanástra), a když se k nim ovoce samo o sobě přikutálelo, začali
ho ochutnávat.
Když ho měli doslova plné břicho, stále ho ještě bylo dost. Górakh
poznamenal:
„Sluší se vrátit na strom ovoce, které zbylo. Ovoce mu zůstane,
a tak nebude hnít.“
Káníphá se hlasitě zasmál a podivil se:
„Jak podivná to řeč! Plody ze stromu utržené přece nelze vrátit
zpět tam, kde rostly!“
Górakhnáth však se k tomu vyjádřil s rozhodností:
„Žák učitele, který není dokonalý, zůstane takový, jako jeho učitel. Kdyby, bratře, tvůj učitel dosáhl dokonalosti, naučil by ji i tebe.“
Káníphánátha to rozzlobilo a povídá:
„Přesně si dokážu představit, jak tvůj učitel asi musí být dokonalý. I na tebe se snesl snad kousek jeho velikosti.“
Górakh však s jistotou pokračoval:
„Můj učitel mi dal sílu, že dokážu učinit, co chci.“
Káníphá však šel ve své ironii dál:
„Mluvíš o tom svém nejdokonalejším guruovi, který žije v říši
žen, kde ho pohltily pasti smyslných her? Jeho dokonalost jistě nemůže zmenšit takové bláznovství.“
Teď Górakhnátha popadla zloba, a tak odpověděl následovně:
„Však nehoda, již utrpěl tvůj guru, je známa každému. Celých deset let je nucen strávit na samotce ve vězení v paláci rádži Gópíčánda
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v bengálském Gauru18 a je zaházen koňským hnojem. Pokud by byl
tak skvělým mistrem a divotvůrcem, pročpak se nevztyčí a nevyjde
odtamtud? A kdo chce zvědět pravdu, nechť se vydá do Gópíčándova
hlavního města, do Hélápattanu, a uvidí to na vlastní oči.“
Káníphovi došel dech a nevěděl, co odpovědět. Górakhnáthovi
to však nestačilo, a tak pokračoval:
„A když chceš vidět, jakou sílu mají zázračné činy mého mistra,
tak hleď! Uvěříš, že můj guru je nejmistrnějším mistrem, když tato
utržená manga se vrátí na své stopky na stromě?“
Káníphá to vzal vážně:
„Učiň to, ať vidím. Nebo se snad jenom chvástáš?“
Górakhnátha to nikterak netěšilo, ale zůstal klidný. Na tu přehršli plodů hodil divotvorný popel a doprovodil mantrou „vdechnutí“
a „oživení“. Co se pak nestalo?! Manga se sama zvedla, donesla se
ke stromům a zavěsila se na ně, tak jako když ptáci přiletí a usednou
na větvích.
Káníphá zůstal, jakoby zkameněl. Ani ve snu by ho nenapadlo,
že se mu od Górakhnátha dostane takové podívané. Hořce zalitoval svého omylu a potvrdil, že Górakhovy duchovní síly jdou daleko
za jeho vlastní; a když mu došlo, že se může ještě hodně a hodně učit,
poprosil rychle za prominutí.
Górakh k tomu poznamenal:
„Je dobře, že setkání s tebou mi poskytlo zprávy o mém učiteli.
Čekal jsem na ně tolik let. Také beseda s tebou i občerstvení odválo
pryč mou únavu a slabost.“
Tak se oba těšili ze vzájemné úcty a obraceli se jeden na druhého
už jen laskavými slovy. Nakonec se Górakh poroučel a dal se zase
na cestu. Jak rázuje kupředu, přišlo mu na mysl:
„Měl bych se asi podívat za učitelem do království žen. Až tam
dorazím, odvedu ho s sebou, jinak kdo ví, jak to vše skončí.“
18. Pozn. překl.: Město Gaur (Gaura, Gauda, později Lakhnauti) a přilehlá
země je historickou oblastí dnešního Západního Bengálska. Často se střídá se starým názvem Bengálska: Vanga (Banga) království, odkud Bengálsko (Bangla) dostalo své jméno.
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7. Górakhnáth na cestě do království žen
Po nějaké době Górakhnáth dorazil do blízkosti království žen. Byl
to vlastně také jistý druh pouti a dostat se tam nějakou dobu trvalo.
Když se dostal k hranicím, zamyslel se, jak by bylo možné do království vstoupit, když se to dosud žádnému muži nepovedlo. Přemýšlel
o tom sedě na placatém kameni.
Dlouho se nikdo neobjevoval. Cítil se sklíčený a čekal, až se někdo ukáže. Nakonec vidí, jak se blíží vůz řízený spanilými ženskými
postavami. Jedna z nich, vyniká svou krásou, přímo kvete mládím
a zdobí ji krásné šaty a drahé klenoty. V rukou dívky třímají všelijaké hudební nástroje, bubínky a strunné instrumenty sárangí a sitár.
Hledí na sebe navzájem, a pak se na chvilku ke Górakhovi posadí.
Górakh se zeptal jedné z nich, která se mu zdála být jejich velitelkou,
kam že se ubírají.
„Myslíme na to, že se podíváme do království žen.
„A proč,“ zeptal se Górakh.
„Abychom jim tam zazpívaly.“
„A najdou se tam vůbec nějací umělci?“ ptal se Górakh.
„Je jich tam mnoho, ale královna Mainákiní se ráda setká s něčím novým. Protože tam nesmí žádní muži, zpěváky jsou tam jen
ženy. Já jsem umělkyně, jak pěvkyně, tak instrumentalistka. Jmenuji
se Kalingá Rání. Chceš se ještě na něco zeptat?“
„Já jsem sádhu,“ dal se do řeči Górakh, „a mám jedno jediné
přání, totiž, abyste mě vzaly s sebou.“
Kalingá řekla se smíchem:
„Ty ses dal k těm, kdo se cvičí v odříkání, a teď bys chtěl do království žen? Hleďme, jak velkou silou vládne moc slasti, když jí ani
asketové neuniknou.“
Górakh však se dal do vysvětlování:
„Ach, má paní, nikoliv, já nejsem nezbedný a neukázněný jógin,
chci jen spatřit toto království a chybí mi pár soust do žaludku.“
Kalingá usoudila, že ho sice snadno uživí, ale ztěžka propašuje
do království, kam je mužům vstup zakázán.
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Šivova tzv. jižní tvář (Dakšinámúrti) neboli podoba, která se podílí na vyjevování jógických
nauk a vystupuje jako prototyp duchovního učitele. Současná ikonografická vizualizace.
Z výstavy studentských prací, Mámallapuram (Mahábalipuram). Foto Rasa Ravi, 2007.

Matsjéndranáth (Maččhindra) v sedu na rybě (matsja). Podle mýtu kdysi v břiše velké
ryby tajně vyslyšel tantrickou nauku, kterou Šiva vyjevoval své manželce Párvatí. Svatyně
na nádvoří Górakhnáthova sídla Kadrí math v Mangalúru.
Foto Rasa Ravi, 2007.

Górakhnáth (v sanskrtu Górakšanátha), Matsjéndranáthův žák. Podle tradice otec hatha
jógy a zakladatel náthovského jóginského řádu, který působí dodnes. Socha se nachází
v samostatné malé svatyni na nádvoří Kadrí mathu v Mangalúru. Foto Rasa Ravi, 2007.

Górakhnáthovo klášterní sídlo v Puškaru, v pozadí s jeho oltářem. Vedle klečí Hanumán,
opičí bůh. V popředí tzv. dhúní, rituální ohniště, neodmyslitelná součást náthovských sídel.
Na oltáři pod znakem óm je nápis náthovského pozdravu „ádéš“. Foto Jan Strnad, 2010.

Hlavní Górakhnáthův oltář v náthovském sídle v Puškaru. Nad oltářem z jedné strany Šiva,
z druhé bohyně Durgá (na tygrovi). Nad znakem óm čteme „óm šrí guru Górakšanáthája
namah“ – „óm, poklona velectěnému guruovi Górakšanáthovi“. Foto Jan Strnad, 2010.

Náthismus se siddhovským kultem a tantrickým buddhismem sdílejí mnoho společných
prvků, jako např. uctívání 84 siddhů (někteří jsou v buddhismu mahásiddhové). Detailní
zobrazení. Podstropní moderní štuk, Kadrí math, Mangalúru. Foto Mirko Tikalsky, 2013.

Štuk 84 siddhů kolem dokola mandalického stropu. Podle místní legendy v jazyku tulu,
kterým se mluví v Mangalúru a okolí, kadrí je kadalí, tedy banánovníkový les, o kterém je
řeč v jednom z příběhů. Kadrí math, Mangalúru.
Foto Mirko Tikalsky, 2013.

▴ Gópíčánd a Bhartrhari (s knihou). Kadrí math, Mangalúru.

Foto Rasa Ravi, 2007.

▾ Malá svatyně a pod ní dvě velmi malé meditační kobky, do nichž se člověk vejde pouze
v jógickém sedu. Kobky už v dnešní době nejsou používány. Před schody na vyvýšeném
piedestalu jsou otisky guruových nohou – tradiční objekt uctívání v jógických řádech.
Nádvoří Górakhnáthova sídla Kadrí math v Mangalúru.
Foto Rasa Ravi, 2007.

Středověké súfijské
příběhy džógíů
1. Džógí Bálgundáí na návštěvě u Gésúdaráza
Toto je pravdivý příběh o divech alchymie. Sajjid Muhammad Gésú
daráz vypráví:
Byl to den istiftáhu v polovině měsíce radžabu, když ke mně přišel
asi třicetiletý mladý džógí a přisedl si. Toho dne ke mně samozřejmě
přicházelo mnoho lidí, aby posílilo svou věrnost víře. Džógí naznačil:
„Přišel jsem na návštěvu až z velké dálky. Je-li to možné, chtěl
bych se s něčím svěřit, ale byl bych rád, kdyby to šlo o samotě.“
Požádal jsem svého služebníka Maulánu Chizra, aby ke mně
přivezl všechny, kdo už měli obřadní povinnosti (baj‘at) a dvě kola
prostrací modliteb za sebou, a nové zatím nepouštěl dovnitř. Pak lidi
vpustil dovnitř, já jsem každému z nich něco řekl a pak jsem se omluvil. Takže jsme nakonec s džógí zůstali sami.
„Přišel jsem za tebou, mistře, z jedné velmi vzdálené země,“ řekl
úvodem.
A já se zeptal: „A za jakým účelem?“
„Můj duchovní otec (pír) mně něco svěřil a dal mi pokyn předat
to někomu.“
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„A komu? Kdo to má být?“ zeptal jsem se.
„Ten, kdo o tu věc sám nestojí,“ povídá, „a já jsem se po takovém
pídil, ale nikoho jiného než vás, mistře, jsem nenašel. Přišel jsem,
abych splnil jeho pokyn. Vše co mám s sebou vám, mistře, předám.“
„Dobře,“ povídám, „a smím vědět, o co jde?“
„Je to rasájana55, tresť,“ povídá, „tedy kímijá, alchymie. Neznamená
to, že vás budu žádat, abyste, mistře, něco udělal, spálil a proměnil či
přepodstatnil. Mám zde ve své žebrácké mošně něco k předání; vyndám to a položím to před vás.“
Přede mnou najednou ležela velká hromada všelijakých mincí,
stříbrných i jiných.
Ozval jsem se:
„Mám svou vlastní alchymii. Nepotřebuju žádnou jinou.“
„Vím, v čem to bude mít pro vás, mistře, cenu,“ povídá ten host.
„Když to dáte fakírovi, který nemá nic než dluhy a dcery.“
„Pokud na někoho, kdo je v nouzi, Bůh ukáže, abych mu to dal,
dám mu to,“ řekl jsem. „Jinak to předám komukoliv dle libosti.“
„Koho Bůh ukáže, abyste mu to dal?“ zopakoval po mně.
Povídám: „Chudáci jsou upřímnými Božími služebníky a Bůh je
k nim milostiv. Já jsem jen jeho prostředníkem. Bůh je přece může,
jak chce, obdarovat i bez mojí pomoci, může jim dát, čeho jim třeba.
Je-li tomu tak, proč bych měl právě já konat tento čin navíc?“
„A odkud pochází takové poznání? A proč je tomu tak?“ na to on.
„Správné otázky,“ povídám. „Věříme, že kdo opouští svět chudý
a s holýma rukama, hned jak se vymaní z rukou smrti, nabude moci
a slávy a stane Bohu po boku. Avšak ruce boháčů nikdy nejsou
prázdné. Jejich srdce prahnou po penězích, fakíři z nich nikdy nebudou. Jejich srdce se nakonec zatemní, zkazí a pošpiní, a proto nikdy
nedojdou tohoto konce. Takové bohatství bych ze svého života hned
vymýtil. K čemu pak to, jaký to má smysl?“
Neřekl jsem mu, že jsem člověk, který si nic nebere. Někdo jiný
však mu to sdělil.
55. Pozn. překl.: Výtažek, výluh, elixír (arab. al-iksír), lektvar dlouhověkosti.
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„Mám pro tebe cos jiného,“ povídá, „přijmi to!“
Ptám se, co že to je.
„Z tohoto města se stanou jatka,“ povídá, „a nastane veliká bída.
Prozradím ti tajné zaříkadlo, a ty, až přijde nepřítel, neutrpíš od něj
škody.“
„Odvrátí to neštěstí poté, co přijde,“ ptám se, „anebo předem?“
Povídá: „Předem.“
Říkám mu však: „Co nenastalo, nestalo se. Když se ale silou
tohoto mocného zaříkadla pohroma přemístí někam jinam, pak to
spočine na mých bedrech, co dobrého pro mne z toho bude? Umřu,
až přijde smrt, po bolestech v hlavě anebo v břiše. K čemu mi potom
to všechno?“
Povídá mi: „Přišel jsem z daleka s dárky, vezmi ode mne alespoň něco, jinak budu zahanben.“ Po chvíli dodává: „Mám speciální
magické líčidlo, použiješ-li ho na oči, nikdo tě neuvidí. Máš mnoho
učňů, a když použiješ tuto surmu, neuvidí, že jsi mezi nimi, vyslechneš, co říkají, a pak se jim tím pochlubíš a oni se k tobě těsněji přimknou. Oč ti jde, pak snadněji prosadíš.“
„Ano, to je pravda,“ povídám, „takové lidi tu máme a říkáme jim
bhándú – ti, co dokážou číst cizí myšlenky –, avšak mezi námi je pravidlem, že chceme-li vědět, co s někým je, zeptáme se vlastního srdce.
Dělám, co mám na srdci, tedy co mi mé srdce říká.“
Povídá mi: „Vezmi ode mne alespoň něco, jinak se budu muset
vracet domů s nepořízenou. Jistě máš ženy i otrokyně, vezmeš-li si
tenhle přípravek, jistě se jimi potěšíš ještě více.“
„Což o to, zde tělo má za ta léta za sebou své,“ povídám, „a jasně
a zbožně zde nedluží nic. Můj úd ovládá všechno, co má, vydrží, co
vydržet má, a pomíjí, čeho mu není třeba.“
Džógí ale jen mluvil a mluvil dál. Znovu vykládá, že přišel z daleka
a tak dále, ale já jen mlčím, protože ten džógí není člověkem, který by
skutečně věnoval pozornost tomu, co říkám. A zkouší to zase:
„Je těžko být člověku za nocí samotnému. Jednou nese lehátko
zevnitř ven, podruhé zase zvenku dovnitř. Prozradím, jak zařídit,
aby se lehátko vyneslo samo sem anebo tam, podle potřeby.“
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I ptám se: „Je zástup derviši nebo súfímu, jenž žije osamocen a
po svém, spíše překážkou, anebo mu přináší prospěch?“
„Překážkou,“ hned na to on.
I ptám se: „Hle ten zástup ve dveřích!“
A odpověď: „Všiml jsem si, čeká jich tam ve dveřích mnoho.“
A já na to: „Z nich nikdo neviděl chodit mé lehátko ani tam
ani zpět, a přece je jich tam mnoho. Kdyby tu takové lehátko bylo,
v mumraji kolem takovéhoto jevu bych se snad udusil. Proč bych měl
tedy usilovat o to, abych to, co mi už teď překáží, ještě více narostlo?“
Po mých slovech se mu nohy začaly podlamovat, ale pak zkusil
znovu:
„Hle! Přišel jsem na návštěvu z velké dálky a budu se muset vracet v zahanbení. Dosud jsi ode mě nic nevzal.“
„V čem je to zahanbení?“ ptám se. „Věci, které umíš s kouzly dělat, jsi mi vyložil dobře. Ale proč bych měl přijmout něco, co je mi
spíš ke škodě než k užitku? Co s nepotřebnou znalostí?“
Vtiskl jsem mu do dlaně několik drobných mincí.
Ozval se: „Nepotřebuju nic podobného.“
A já: „Ano, já vím. Je to ale dárek ode mne, vezmi alespoň pár!“
Vzal a svázal je do rance. Dal jsem mu ještě granátové jablko. To
přijal jako dobré znamení a povídá:
„Děkuji, sním každý kousek s chutí.“
Zvedl ho do výše svých očí a držel s úctou. Uklonil se čelem až
po práh, hlasitě vzlykl a dal mi sbohem. Poodešel, ale zase se vrátil
a stanul. Postoupil ke mně a povídá:
„Odcházím. A odcházím zahanben. Nevzal jste ode mne nic.
Přišel jsem na návštěvu až z velké dálky, a to právě za vámi.“
„Odejdi v pokoji!“ povídám. „Proč bych měl vzít, co je mi spíš
ke škodě než k užitku? Co s nepotřebnou věcí?“
Ještě se vrátil a říká: „Odcházím, abych se zas jednou sem vrátil.“
A já na to: „Jste vítán, jak libo.“
Poodešel, ale zase se vrátil. Postoupil ke mně a ptá se: „Budete
si pamatovat mé jméno?“ A hned dodává: „Bálgundáí. Stane-li se, že
to jméno uslyšíte, vzpomeňte si na mne.“
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Pak už se nevrátil.
A co se stalo potom, Muhammad Akbar Husajní zaznamenal
následovně:
Jednou přišla řeč na Bálgundáího. Někdo z přítomných prohlásil:
„Ano, ano, samozřejmě, Bálgundáí je mezi jóginy známé jméno.
Mají ho ve velké úctě, a on skutečně nad ně vyniká.“
Šejk Gésúdaráz k tomu dodal:
„Ano, bylo tomu tak v zemi Lakhnávatí, v západním Bengálsku.
Jednoho dne ho tamější vladař dal zajmout a nechal mu uříznout
hlavu. Později ho však spatřili na tržišti (bazár) v bílém oděvu. Znovu
ho nechal zajmout a nyní ho dal vhodit do prázdné studny, kterou
pak zasypali do plné výše balvany. Ale on se znovu objevil na bazáru
a doprovázeli ho džógiové za hlasitého povyku. Opět ho popadli vladařovy muži, na hrdlo mu přivázali velký kámen a utopili ho v řece.
On však znovu vstal z mrtvých a teď se parádil před branou královského paláce: meditoval v jóginském sedu se zkříženýma nohama.
Vzali ho pak ke králi, který mu však tentokrát daroval vzácný oděv
a prokázal mu hlubokou úctu. A džógí králi prominul.“
„A žil velmi dlouho,“ poznamenal šejk. „Ale tehdy ke mně přišel
jakýsi mladý člověk, bylo mu tak zhruba třicet let.“
Pak ještě dodal:
„Slyšel jsem, že jednou spolu s dalšími přišel do jednoho domu
ve Starém Dillí u Badáónské brány. Byl to mladý člověk, značně
snědý, od hlavy až po paty zcela nahý. Posadil se a řekl:
‚Váš přítel ‘Abd al-Ghaffár sice měl jedno – čímž se míní alchymie,
kímijá –, ale neměl to druhé – čímž se míní magický (símijá) klíč k ní.‘
Také se velice snažil, abych přijal jednu z těchto dvou věcí. Řekl
jsem mu, že mi to nic nenabízí a že z toho nemohu mít žádný užitek.
Kdybych měl popsat svůj zážitek s ním, tak bych opakoval předchozí
vyprávění. Také se několikrát vracel na zahradu mého domu a pokaždé znovu opakoval:
‚Proč mě odháníš od svých dveří? Svět na mně zanevřel!‘“
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2. Jak Górakhnáth vysvobodil Matsjéndranátha
užívajícího si sexuálních hrátek v lese
Gésúdaráz začal. Kromě mnoha jiných si Indové vyprávějí i následující příběh:
Kdysi žili dva jógini. Jeden z nich byl duchovní otec (pír) a druhý
jeho žák (muríd). Po léta putovali společně, ale nakonec se rozhodli
každý pro vlastní cestu a také tak učinili. První z nich, pír, doputoval
do divočiny. Začal se tam pídit po droze imsák, tedy po prostředku
jak si udržet mužské semeno uvnitř těla, a také ho nakonec našel.
Aby to vyzkoušel, našel si ženu a užil si slasti.
Byla mu známa i alchymie. Usadil se tam, zabýval se alchymií,
obklopil se děvčaty a užíval si s nimi světských radovánek. Položil tak
základy k osídlení toho místa, které vyrostly ve veliké město, jehož
vládcem a králem (ráj) se sám stal.
Jednou jeho žák, hledaje svého mistra, navštívil i toto město a viděl, že kde byla kdysi divočina a džungle, vyrostlo město jako z vody.
Poptával se tedy a slyšel:
„Ano, už je to nějakou dobu, že tady to město vyrostlo.“
„A kdo je tu ráj?“ snažil se zjistit.
A odpověď zněla: „Králem tohoto místa je ten a ten, a vypadá tak
a tak.“
Ten popis v něm probudil podezření. Rostlo v něm přesvědčení,
že rájem je tu jeho učitel džógí a drogu imsák, kterou celou dobu hledal, zřejmě našel. Proto zde zůstal a usadil se.
„Podívám se na něj,“ pomyslel, „i když je teď tu rájem. Jak se k ráji
dostanu já, obyčejný džógí?“
Uvažoval, že se přidá k potulnému pěveckému a tanečnímu
sboru, který král zrovna povolal s přáním vidět cizí umělce.
„A co s tebou, co umíš?“ ptali se členové sboru.
„Dejte mi místo nočního osvětlovače s pochodní.“
Udělali to a tak se dostal s nimi před krále. Když ho spatřil, hned
mu bylo jasné, že je to jeho učitel džógí. Když představení skončilo,
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Příběhy z afghánských
sultanátů v Indii
1. Létající zloděj z Udždžainu
Za vlády Isláma Šáha Súra, kde se vzal, tu se vzal ve městě Udždžai
nu56 muž, který uměl létat jako ptáci, a mohl si tak z bazáru odnést,
cokoliv se mu zalíbilo. A když se ho lidé snažili chytit, začal létat od domu k domu, ze střechy na střechu. Měšťané toho měli už
dost a oznámili to Iláhdádu Chánovi Sarvánímu, jenž byl velitelem
(faudždár) městského území. Když tu neuvěřitelnou historku slyšel,
podivil se. Jakkoliv se snažil s tím něco udělat, nic nezabralo. Protože
se jednalo o div divoucí, podal o tom zprávu dvoru Isláma Šáha.
Také Islám Šáh Súr, když mu zpráva byla předložena, byl překvapen. Ať se ptal mudrců nad mudrci, nedostal kloudnou odpověď.
Tehdy se však stalo, že ten poletucha dorazil do domu udždžainského zlatníka a přistál na jeho střeše. Klenotník rozházel něco klenotů kolem svého domu a sám se skryl. Když poletucha viděl klenoty
rozházené kolem domu a nikoho uvnitř, sestoupil ze střechy a vešel
56. Pozn. překl.: Udždžain (Udždžajiní) je starodávné hlavní město avantského království, nyní město v státě Madhjapradéš.
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do místnosti, aby shrábl klenoty a opět uletěl. Ale klenotník rychle
vyskočil, zavřel dveře od místnosti a stáhl je mohutným řetězem.
Poletucha neměl za zaklapnutými dveřmi naději uletět pryč. Začal
křičet a zlobit se. Ujišťoval zlatníka, že má doma dost, aby klenoty
zaplatil, když ho pustí a odpustí mu. Ale zlatník mu připomenul, že
jiné lidi kvůli majetku, který jim bral každodenně, bolela hlava a tekly
jim slzy. Proč by ho právě teď měl někdo litovat a nechat odletět?
Zlatník poslal svého syna se zprávou ke konstáblovi (kotvál).
Konstábl s mužstvem se dostavili okamžitě. Chválili zlatníka, dali
mu odměnu a oděli ho čestným rouchem. Strážmistr dal potom poletuchovi želízka, navíc ho spoutal řetězem a nakonec poslal k Iláh
dádu Chánu Sarvánímu. Ten ho zavřel do železné klece a poslal ho
s velkou strážní jednotkou k Šáhovi. Král si ho nechal předvést a sám
se na něj obrátil těmito slovy:
„Mluv pravdu a řekni mi, jak ses naučil takhle létat? Když nezatajíš, jak to je, tak tě pustím. Jinak nařídím, abys zemřel spoután
a rozšlapán slony.“
Ten muž se uklonil k zemi a řekl:
„Pane můj, útočiště mých proseb, žij v pokoji! Měl jsem bohatého otce. A ten zřídil u své brány odpočívárnu, kde pobývaly zástupy
džógíů, než se daly zas do putování po svatých místech. Jednou dorazil jakýsi džógí, aby se zde také na chvíli ubytoval. Zůstával jsem tam
s ním a sloužil mu, jak nejlépe jsem uměl. Proto býval ke mně laskavý
a často mi říkával:
‚Ty jsi mi sloužil, jak se má, a proto, než se zase odtud na cesty
vydám, chci ti darovat něco, s čím prožiješ zbytek svých dní v pohodlí
a co ti dovolí, abys jednou provždy už nikomu nic nemusel dlužit.‘
Po chvilce džógí vyšel a vyčkával na svého gurua. Zavolal na mne:
‚Dnes mě doprovázej!‘
A tak jsem s ním šel, až došel na vrchol hory, kde kdysi pobývali
lidé, ale jak šel čas, dnes už tam byly jen ruiny. Byl tam jeden obrovský strom. Džógí se usadil do jeho stínu a mě usadil do stínu druhého
stromu. Pod stromem, u něhož seděl ten džógí, byla velká černá
hadí nora. Džógí obrátil kapsu a vyňal z ní zrníčko rýže a sezamu.
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Putování dervišů
v 16. století
Mezi mnoha derviši kdysi žil Šejk Fathullah Čochá. Fathullah bylo
jeho vlastní jméno a Čochá bylo jeho přízvisko. Dnešní rádobyjógini jako „čochá“ nazývají prázdnou hliněnou nádobu zadrátovanou
anebo zpevněnou řetězy. A ohřívají ji, aby tak získali čhápáí. Když ji
naplní, tak ji postaví před sebe, položí na ni třírohý šátek, mumlají
nesrozumitelná slova a snaží se působit dojmem vyšinutosti. Toto
divadýlko pořádají jako součást své profese potulných žebráků.
Ale šejk Fathullah Čochá byl přítelem Božím, bláznivým vyvolencem lásky (majzúb), miláčkem Božím, súfijským poutníkem bez
bázně a hany. Měl v sobě bezmeznou moc Boží, dokázal konat zázraky a uměl i skvěle vést rozpravy. Viděl zázraky světa a podstoupil
sebezapírání.
Jednou přišel za šejkem Bahá’uddínem z Barnávy, díky němuž
překonal všechny překážky a obtíže. Šejk Bahá’uddín z Barnávy mu
zakázal pomocí magie měnit svou podobu (přesouvat duši do jiných lidských nebo i zvířecích těl – nakl-i arváh). Šejk Nizámuddín
z Nárnaulu mu to zakázal také.
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1. Duchovní stavy šejka Čochy
Jsou známy různé stavy, které na šejka Čochu přicházely, jakož i vytržení z prostoru a času. Z místa, kde byl, se přesouval tak, jak byl, a
na cesty se dával ve stavu duchovního opojení. V takovém stavu ho
překonávalo bezvědomí. A tak často ani nevěděl, kam jde. Od západu slunce do svítání překonával značné vzdálenosti. Taková událost nutila jeho služebníky, aby se rozeběhli po vesnicích a městečkách v okolí a hledali ho tam. Když ho někdo našel, jeho příznivci
přišli za ním a postarali se o něj.

2. Iláh Bachš a hledání věčného mládí
Kdysi byl derviš jménem Iláh Bachš. Hodně cestoval a navštěvoval
kraje, země a města. Po dlouhém putování dorazil do Barnávy a ubytoval se v chánkáh, v útulku pro súfijské poutníky.
Byl zběhlý v mnoha oborech, uměních i řemeslech: tesařství, kovářství, zlatnictví, oštěpnictví, zlatotepectví, výrobě šípů a luků. Měl
také slušné znalosti lékařství. Chtěl tyto znalosti uplatnit v onom
městě, kam dorazil.
Své schopnosti v oboru lékařství skutečně prokázal. Léčil mnoho
nemocných a mnoha z nich to bylo k užitku, zvláště pak dceři šejka
Bahá’uddína, která trpěla zvětšenou slezinou, a do té doby proti
tomu nikdo nenašel žádnou účinnou léčebnou metodu. Iláh Bachš
ji nakonec úplně vyléčil svou léčivou vodou a dívka se v pořádku dočkala dospělosti.
Když se v Barnávě usídlil také šejk Fathullah Čochá, Iláh Bachš
se dozvěděl o jeho tajemstvích a tak toužil je poznat, že své vlastní
schopnosti začal považovat za méněcenné a nanicovaté. Přál si nabýt
za každou cenu šejkovu schopnost magicky měnit podobu.
A když se derviš šejka na tuto schopnost zeptal, ten mu řekl:
„Omlouvám se, s tímto uměním jsem už ale skoncoval.“
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Poklona Šrí Ganéšovi

Příběh starosty Gangy
Ráma Patéle a holiče
Buláchí Ráma Náího
Jednou za dávných časů si vesnický starosta Gangá Rám Patél usmyslel, že se vypraví na pouť do města Káší, tedy do Banárasu. Zavolal si
holiče Buláchí Ráma Náího a požádal ho, ať jdou spolu. Ten mu řekl,
že tak rád učiní, a pravil:
„Ó, slavný starosto! Zajisté tě budu provázet s radostí, ale ty mi
slib, že mi vysvětlíš cokoliv divného a divoucího, co spatříme cestou.
Pokud to nesvedeš, hned se dám na cestu zpátky domů.“
Gangá Rám Patél přijal holičovu podmínku a oba se dali do příprav na cestu. Za dva tři dny byli hotovi s přípravami. Nabrali všechno,
čeho jim bylo k cestování třeba, a dali se na pouť do Káší.
Vydali se na cestu ze své vesnice, starosta na svém koni, holič
v jeho stopách. Večer co večer tábořili někde u města a holič viděl
vždy cestou z bazáru, kde nakupoval jídlo k večeři, něco zvláštního.
Než se uložili k spánku, starosta vysvětlil to, co holič spatřil. Cesta
do Káší trvala šestnáct dní a cesta domů právě tolik. Zde pak vyprávíme z jejich historek ty nejzajímavější.
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Pozadí událostí a povídek
Vyprávění o Górakhnáthovi
Když jsem pracoval na anekdotách, v nichž se setkávají súfijci s jóginy
(džógí), uvědomil jsem si, že chybí jednoduchá a přístupná próza,
která by přinášela ty nejznámější příběhy z cyklu o Górakhnáthovi,
které jsou v podobě lidových vyprávění a zpěvů rozšířeny na severu
Indie, od Sindhu až po Ásám. Něco takového v současné hindštině
existuje a tomu také odpovídá obsah toho, co jste právě přečetli.
O něco starší redakce tohoto textu obsahuje informace pro
poutníky, kteří putují k hoře Górakh Tilla (Tílá) v Solném hřebeni
(Salt Ranges) železnicí směrem do Hošiarpuru. Proto musí vznik tohoto textu předcházet roku 1947, kdy došlo k politickému rozdělení
subkontinentu.59 Události popsané v naší knize (ne však už soudobý
styl) vycházejí z delší hindské sbírky pověstí o našem hrdinovi známé
pod názvem „Příhody devíti náthů“ 60 a ze Šrí Górakh-mahápurány.
Ledacos naznačuje, že tyto pověsti byly přeloženy nedávno, nejspíše
z maráthského originálu v 18. století.
Pověsti o lidech, kteří se stali pány sebe samých, zvaných náthové,
nebo o těch, kteří došli duchovní dokonalosti, zvaných siddhové, sdílí
59. Pozn. ed.: Górakh Tilla je nyní v Pákistánu.
60. Pozn. ed.: Navnáth-čaritra.
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vícero indických tradic, ponejvíce však šivaisté neboli vyznavači boha
Šivy anebo buddhisté diamantové cesty (vadžrajána), kteří se přesunuli do Tibetu, kde se tyto pověsti zachovaly. Literární formu těmto
pověstem dali Abhajadatta (asi 13. století) a Táranátha (zhruba rok
1600). Vyprávění se točí okolo Matsjéndranátha a jeho žáků, jako je
Górakh, Džálandhari a Káníphá/Kánha/Kršnáčárja. Górakhnáth
většinou stojí mimo svatopisecké (hagiografické) tradice buddhistické vadžrajány. Někteří vyznavači prohlásili Górakhnátha zhruba
v 15. století za svrchovaného Boha.61
Tyto pověsti je možno pokládat za dějepisné či dějepravné příběhy, v nichž se odráží měnící se věroučná scéna středověké severní
Indie zhruba od 8. do 12. století. Z tohoto pohledu lze vidět v záchraně Matsjéndranátha z banánovníkového62 lesa nebo z království
žen posun od sexuálních praktik tantrického učení kaula k hathajógickému celibátu. Tyto legendy je možno mít i za prostředek pro
předávání jógických nauk, pokud jde o tělesnou nesmrtelnost anebo
o činnost souběžnou s alchymickou přeměnou běžných kovů v zlato.
Vypracovanou a zjevnou souběžnost lze najít mezi jógickými naukami o síle, těle a hmotě a svatými místy, která si jógini zvolili za svá
poutní místa. Obecně je kouzlo těchto legend v rámcovém vyprávění
důvěrně známé především obyčejným lidem z nižších kast napříč indickým subkontinentem, od Ásámu až po Sindh a od Péšávaru63 až
po Karnátaku.
Nevýhodou každého moderního textu je však jeho zasazení děje
do vjemů a citů, které mají již jen málo společného s vjemy a city dávných pokolení vyznavačů těchto učení nebo tvůrců zázraků, svatých
mužů, respektive s vypravěči podobných dějů. Ve vyprávěních jsou
Górakhnáth a Matsjéndranáth vykreslováni tak, že usilují – jakoby
v pogándhíjském duchu – o společenský pokrok a nápravu nepořádků
61. Pozn. ed.: Viz moje poznámka pod čarou v Úvodu nakladatele.
62. Pozn. ed.: Kadalí (kadrí).
63. Pozn. překl.: Severozápadní pohraniční město v Pákistánu nedaleko afghánských hranic. Od nejstarších dob důležité obchodní, mocenské a kulturní středisko Střední Asie.
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3. Jak svatě žila a zesnula kočka jógina Kamála
Kamál Džógí zde konvertoval k islámu a stal se úspěšným žákem Saj
jida Ašrafa Džahángíra Simnáního, velice významného súfijského
šejka koncem 14. a počátkem 15. století na severu Indie.
Kamál Džógí náležel původně do jóginského společenství v Bha
dódu, nyní v Uttarpradéši, kde jeho učitel po mohutném duchovním
klání založil středisko svého společenství (chánkáh). Později doprovázel svého šejka na cestách až do Širvánu u Kaspického moře. Tam
téměř umrzl a zachránil ho v poslední chvíli sám šejk tím, že s ním
bolest sdílel. Na stáří žil Kamál Džógí v Džaisu a pravděpodobně
hrál velkou úlohu při přenosu základního korpusu jógického učení,
jak ho nacházíme v díle Padmávatí od velkého avadhského básníka
ze 16. století Malika Muhammada Džaisího. Tato historka o laskavé
kočce má možná paralelu v moderní historce o kočičí ženě, kterou
obsahuje naše sbírka.
V tomto písemném prameni z 15. století se vypráví, že Ašraf
Džahángír poslal muže, na jehož obrácení se podílela tato kočka,
do Istanbulu (Konstantinopol). Ovšem v době šejkovy smrti roku
1405 nebyl Konstantinopol ještě v muslimských rukou, i když tam
jistě muslimští návštěvníci nebyli žádnou výjimkou.
Ve svém překladu jsem se pokoušel o přesnější překlad, přičemž
jsem sledoval starší urdský překlad, abych zhustil a objasnil obtížná
místa a zbavil text čestných a zdlouhavých titulatur a citovaných
veršů.
4. Jak závodili súfí a džógí v létání
Závody představitelů různých vyznání a jejich škol v levitaci se najdou jak ve staré Indii, tak především v buddhistické životopisecké
literatuře.
Tato prostá vtipná příhoda, která je snad nejstarším zachovaným příkladem tohoto druhu ve skutečně indických súfijských zdrojích, pochází z rozhovorů velkého dillíského šejka Nizáma al-Dína
z roku 1310. Vypráví o tom, jak džógí navštívil šejka z předchozího
pokolení. V pozdějším indickém súfijském písemnictví jsou takové
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soutěže poměrně časté, jdou ovšem do mnohem větší šíře a slouží
jako jakási předehra k ustavení středisek súfijských společenství
(chánkáh) v hraničních pásmech. Anekdoty o soutěžích v levitaci se
často vyskytují také v súfijské svatopisecké literatuře mimo indické
území, jako například v soutěžích s křesťanskými mnichy68 a mongolskými šamany.
5. Kde se najdou kamenů mudrců celé haldy
Jde o poměrně jednoduchý vzorec vtipného příběhu „jak odmítnout
nabízený dar“. Příběh nalezneme ve sbírce životopisů šejků školy
čiští ze 17. století – Síjar al-aktáb –, kde je popsáno mnoho smyšlených
a zdobných situací. Hlavní postavou této anekdoty je šejk ze školy
čiští, Džalál al-Dín Muhammad, zvaný Kabír al-aulijá’, žijící během
14. století v Panipatu. V podstatě totožná anekdota se zachovala
o šejkovi Amínu al-Dínovi Alá z Bídžapuru od jednoho z jeho žáků.
Kámen mudrců (sang-i páras, sparšamani) je kámen, jehož dotyk
mění neušlechtilé kovy na kovy drahé a ušlechtilé, zejména zlato.
6. O odmítnuté kouzelné bylině
Jedná se o další anekdotickou situaci, v níž jde o odmítnutí darů,
které nabízejí džógíové, a vypráví ji, podobně jako první dvě z našeho
výběru, Sajjid Muhammad Gésúdaráz. Konec děje ukazuje na to, že
džógíové, podobně jako Bálgundáí, Gésúdaráze navštěvovali.
Tam, kde překládám „bylina“, v originálu čteme „thrh“, což čtu
jako „tara“. Nicméně je možné, že správné čtení je „šíra“, tj. šťáva
z rostliny vytlačená. Šejk tu použil anekdotu o tom, že tato šťáva byla
vložena do kotle, za tím účelem zvlášť připraveného, společně s nějakým obyčejným kovem, aby se přeměnil ve zlato. Toto odpovídá
popisům, jak je známe z indoperských děl o alchymii.
Slovo símijá jsem překládal volně ve smyslu magického aktu, spíše
než v přesném, ale omezeném smyslu předpovídání z čela.
68. Pozn. překl.: Létajícím mnichem byl například Sv. Josef Kupertinský
(1603–1663), italský kapucín proslulý zhruba stovkou spontánních vzletů.
159

Náthovský slovník editora
Do slovníku jsou zařazeny i některé obecné výrazy, které se v knize opakovaně objevují. Pokud se zdálo být vhodné poukázat na odlišné tvary významově stejného
slova, byly užity následující zkratky (uvádíme především při porovnání):
n. ind. – tvar v novoindických jazycích a nářečích
skt. – tvar v sanskrtu
dosl. – doslovně
ádéš (skt.: ádéša) – dosl. povolení, instrukce, příkaz; pozdrav užívaný náthy (namísto
běžného namaskár) zejména v případech, kdy se v rámci vlastního jógického
řádu mezi sebou potkávají nebo rozcházejí: zřejmě znamená „povolení“ připojit se či odejít (význam tohoto „povolení“ se vykládá různě)
áí (n. ind.) – úctu vyjadřující přídomek, podobně jako pá (viz) nebo náth (viz)
alakh (skt.: alakšja nebo alakšana) – dosl. nedefinované, neoznačené, nevnímané;
mystický přívlastek Boha užívaný náthy jakožto pozdrav
apsaras – ženská nebeská bytost, která (dosl.) plachtí/běží na vodě (respektive v mracích); rusalka; apsarasy bydlí v nebi jako manželky gandharvů (viz), často
navštěvují zemi, kde na sebe podle libosti berou jakoukoliv podobu, rády
„trápí“ meditaci asketů svými smyslnými zjeveními
bábá (baba) – úctu vyjadřující výraz, častý přídomek velectěných guruů; dosl. moudrý starý muž, nejstarší mužský člen rodiny, otec
Bálgundáí – je ztotožňován s Džálandharim (viz)
Bhairava (n. ind.: Bhairav) – hrůzostrašný tantrický aspekt Šivy
Bhartrhari (Bhartr, n. ind.: Bhartahari, Bhartari) – legendární král Udždžainu, bratr
Mainákiní, žák Džálandharipy a Górakhnátha; vedle tohoto Bhartrhariho,
který je oblíbeným hrdinou mnoha vyprávění, známe i věhlasného básníka,
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mystika a vlivného gramatika Bhartrhariho z 5. století (náthovská tradice
tyto dvě osoby ztotožňuje, což ovšem neodpovídá skutečnosti, vzhledem
k tomu, že Górakhnáth působil až o půl milénia později)
Čámundá – krvežíznivá tantrická bohyně, v jejímž jménu se přinášely i lidské oběti
Čaurangí (s přídomkem Čaurangínáth, také Sárangadhara, Púran Bhagat) – dosl.
náth s (useknutými) čtyřmi (čaur, skt.: čatur) údy (anga); jméno odvozené
z jeho stavu, kdy přišel o své ruce i nohy, které mu později s Górakhnáthovou
pomocí znovu vyrostly
daitja – zloduch, obr, titán se zvláštními schopnosti
Dattátréja – důležitý bůh určitých jóginských tradic, jemuž je přičítáno vyjevování jógických textů a znalostí; vystupuje také jako nesmrtelný guru a člověk-zasvěcenec nebo jako avatár, rozlišit přesný Dattátréjův statut mezi
božstvím a člověkem je velmi obtížné; v kultu Dattátréji (jehož vliv jednoznačně vidíme v příbězích 14–16 v cyklu o Górakhnáthovi) jsou Górakhnáth
s Matsjéndranáthem (a navanáthové) považováni za jeho uctívače a ikonograficky jsou takto zobrazováni; samotné jméno Dattátréji přímo nesouvisí
z výše načrtnutými „rolemi“, doslovně znamená (syn, který byl Bohem) darovaný Atrimu, tj. syn bájného mudrce Atriho
Dattátréjova poustevna – ášram na posvátné hoře Girnár v Gudžarátu; podle legend tuto poustevnu založil velký siddha Dattátréja; navštívit poustevnu
Dattátréji a přijmout „od něj“ požehnání, či dokonce „s ním“ promlouvat
je v typickém náboženském smyslu v Indii nejednoznačné, proto odkazy na
tyto události s Górakhnáthem v naší knize jsou nejasné
Džagannáth (božstvo) – dosl. pán (náth) světa (džagat); zde slůvko náth neznačí
příslušnost k náthovské tradici jóginů, je užito ve svém obecném významu
božského „pána“; Džagannáth je starodávným lokálním bohem s vlastním
kultem v Uríse, kde byl uctíván prý již před příchodem indoevropských
védských kmenů místními domorodými kmeny, jakými jsou savarové (viz
sávarí); později, díky většímu vlivu hinduismu na kmenové společnosti, dochází k jeho ztotožnění s Višnuem a jeho různými avatáry
Džálandhari (Džálandharí, Džálandhara, také Bálnáth a Bálgundáí nebo Hádipá
či Hádiphá) – častěji s přídomkem pá než s náth: Džálandharipá, Džálan
dharanáth; jeho jméno je nejspíše odvozeno od paňdžábského království
Džálandharu, kde měl dosáhnout vysokých jógických stavů; mezi jóginy
známá hatha technika džálandhara bandha je pojmenovaná po něm; byl
současníkem Górakhnátha, guruem Káníphy, Gópíčánda, Bhartrhariho a
Mainákiní, a sám prý, podobně jako Matsjéndranáth, neměl lidského gurua
(některé tradice ho ale podřizují Górakhnáthovi nebo Matsjéndranáthovi)
dží – slůvko dží (ze slova džíva – „živoucí“, duše) se v běžné komunikaci často přidává při oslovení: má zesilující význam úcty
džógí (skt.: jógí/jógin, viz) – v představách prostého lidu: svatý muž, potulný asketa, magik, léčitel, divotvůrce, vandrák, žebrák, zaříkávač hadů, exorcista,
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věštec; džógí tvoří také specifickou malou kastu v různých částech Indie, jejíž
původ je odvozen od působení náthů; jsou to rodinné klany, z nichž některé
řídí náthovská centra (všichni členové této kasty jsou džógí nezávisle na skutečnosti, jestli je hledání duchovního cíle zajímá či ne, nejsou askety)
Gahiní (Gahaní, Gainí, s přídomkem Gahinínáth apod.) – podle legend ho uhnětly
děti z jílu a Górakhnáth mu vdechl život náhodou, když praktikoval oživovací mantru; je zřejmě historickou osobou, Gahinínáthovi se připisuje
řada mystických básní, je považován za žáka Górakhnátha a je takto uváděn v guruovských liniích; Gahinínáthovým žákem je v některých liniích
Nivrttináth, tedy naopak, než v příběhu v naší knize
gandharva – třída nebeských bytostí, božští muzikanti, manželé apsaras
Gópíčánd (Gópínáth, skt.: Gópíčandra) – syn krále Mánika a královny Mainákiní,
synovec Bhartrhariho, žák Džálandharipy, kterého však také věznil; několik
badatelů se pokusilo Gópíčánda spojit s historickými vladaři Pála dynastie
(s neprůkaznými výsledky)
Górakh (s přídomkem Górakhnáth, skt.: Górakša, Górakšanátha) – dosl. pasák
či hlídač (rakh/rakša) hovězího dobytka (gó); podle legend se narodil v kravském lejnu, jinde je považován za boha krav; Matsjéndranáthův hlavní žák;
pravděpodobně žil v 11. století; na jeho počest je po něm pojmenovaná
jógická pozice górakšásana; podle všech indicií, na rozdíl od svého gurua
Matsjéndranátha, který praktikoval sexuální jógu, sám Górakhnáth byl
přísný asketa dodržující celibát
Górakša-samhitá – kompendium či sbírka (samhitá) nauky připisovaná Górakšovi/
Górakhovi, nicméně sestavená asi o několik staletí po něm, obsahově je to
více kaula tantrický text než náthovský, kde se stírají hranice mezi asketismem a eroticismem; původně se nejspíše jedná o Mata-uttara-tantru; Gó
rakhnáthovi, podobně jako dalším velikánům v Indii, je připisována celá
řada textů
gurudéva – božský učitel; indické duchovní tradice od nepaměti ztotožňují gurua
s Bohem na zemi
gurudží – velectěný guru (viz dží)
jakša – šotek (mužského pohlaví)
jakšiní – šotek (ženského pohlaví)
jatí, jatin – asketa, „snaživec“
jógí, jógin – toto slovo nemusí (!) hned označovat někoho, kdo důsledně praktikuje
nějakou formu jógy, podle samotných Indů se totiž toto slovo často používá
ve smyslu duchovního vandráka, podobně jako slovo sádhu, a může tedy
znamenat také obyčejného pobudu v náboženském hávu (odtud narážky
v příbězích naší knihy, v nichž se prostý lid asketů někdy bojí nebo jim nedůvěřuje a považuje je za vychytralce); viz džógí
jóginí – je to ženský rod slova jógin, tedy jóginka, ale v běžné (netantrické) literatuře
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i domorodém povědomí obyčejných lidí v Indii je to téměř výhradně čarodějnice, žena praktikující zaklínání, černou magii a přinášející všeobecný
strach a zlou vůli; v určitých tantrických kruzích je jóginí sexuální partnerka,
v sofistikovaných tantrách pak představuje početné bohyně (šakti), které jsou
rozmístěny v mandale
Káníphá (Kánipá, Kánanípá, Kánupá, Kánhu, Kánhapá, Káhnapá, Kanérí, Karna
ripá, Kálaphá, Kršnáčárja, Kršnačári, Kršnapáda atd.) – žák Džálandharipy,
člen řádu pá, proto jeho jméno vidíme častěji s přídomkem pá než s náth;
tvar Káníphánáth v našem textu je sloučením dvou přídomků; odborné studie rozeznávají tři Káníphy: prvního ze 7., druhého (autora Jógaratnamály)
z 9. a třetího z 11. století
Karbhandžan (Karabhaňdžnáth) – lokálně významný bůh, je jedním z devíti aspektů Nárájany v nesanskrtských tradicích
kaula – tantrická škola, která praktikovala ritualizovanou sexuální jógu (na Západě
laicky ztotožňována s celým tantrismem); podle tradice je Matsjéndranáth
považován za zakladatele této školy nebo za její odnož jóginíkaula
kinnara – původně mytická bytost mající lidské tělo a koňskou hlavu (někdy naopak); později nebeský zpěvák nebo muzikant
Maččhindar (Mačandar, Maččhéndra, Muččhandra, Maččhanda, Maččhaghnapá
da atd.) – varianta jména Matsjéndry (viz) v místních jazycích
mahárádžá – velký rádžá (viz)
mahárání, maháránídží – velká (mahá) královna (viz rání a dží)
maharši – velectěný velký rši (viz)
Mainákiní (Mainámatí, Majanámatí) – jméno královny, Mánikova žena, matka
Gópíčánda, sestra Bhartrhariho, žákyně Górakhnáthova; viz níže
Mainámatí (místo) – starobylé království královny Mainákiní/Mainámatí, které se
nyní nachází v jihovýchodním Bangladéši poblíž města Kúmillá (Kómillá)
v oblasti zvané Mainamati-Lalmai Hills; místo je dnes víc známé díky četným vykopávkám z buddhistické minulosti, archeologicky je datované do 7.
až 12. století
Mánik (Mánikčandra) – jméno krále, manžel Mainákiní a otec Gópíčánda
Matsjéndra (s přídomkem Matsjéndranáth) – dosl. mocný vládce (indra) (v podobě) ryby (matsya); ryba ve jménu Matsjéndry odkazuje na legendu, podle které v břiše ryby tajně vyslyšel jógickou nauku, kterou Šiva vykládal
Párvatí; některé indicie naznačují, že původně mohl být rybářem; jméno
Matsjéndry nacházíme v řadě variant jeho jména jako Maččhindar (viz)
apod., která významově rovněž odpovídají „pánu ryby“; v seznamu 84 sid
dhů tantrického buddhismu figuruje jakožto mahásiddha Lúipá či Lóhipá
(a další varianty jména); nejspíše žil (nejpozději) v 10. století: kašmírský
exeget Abhinavagupta, jehož působení lze přesně datovat na přelom 10. a
11. století, ho jakožto Maččhandu (viz Maččhindar) velebí ve své Tantrálóce;
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některé tradice Mínanátha (viz) ztotožňují s Matsjéndranáthem samotným;
na jeho počest je po něm pojmenovaná jógická pozice matsjéndrásana; dle
tradice byl zakladatelem tantrické školy kaula nebo její odnože jóginíkaula,
která pracovala s praxí sexuální jógy (odtud zřejmé narážky v příbězích naší
knihy, kdy Matsjéndra „podléhá“ sexuálním svodům a „zachraňuje“ ho asketický Górakh); jeho hlavním žákem je Górakhnáth; v Nepálu se z Mats
jéndranátha stal bůh deště, jemuž je do dnešních dnů každoročně věnován
festival zvaný „Matsjéndranáth játrá“ (původ tohoto uctívání je v naší knize
vyjádřen v příběhu Górakhnáth v Nepálu)
Mína (s přídomkem Mínanáth, n. ind.: Míná) – významově totožné jméno jako
Matsjéndra, „pán/vládce ryby“; dle legend v naší knize je synem Matsjéndry,
v jiných tradicích je jím ale samotný Matsjéndranáth; v siddhovské tradici
figuruje jakožto mahásiddha Mínapá
muni – mudrc, zřec, poustevník
Nárájana (n. ind.: Nárájan) – dosl. „ležící na pravodách“, což symbolizuje božský
stav před stvořením v podobě antropomorfně spícího Boha, z jehož pupku
se rodí Stvořitel světů Brahmá; starodávný bůh ne úplně jasného původu
i významu, postupně byl absorbován višnuismem a je jako takový brán jakožto aspekt Višnua; v lokálních tradicích vystupuje jako skupina „devíti
Nárájanů“ (Navanárájana), která ovšem souvisí s tradicí „devíti náthů“ (navanáthové) (viz)
Narasimha (Nrsimha, n. ind.: Narsingh) – Višnuova inkarnace v podobě napůl
lva (simha) a napůl člověka (nara), „lví muž“, je zobrazován s lidským tělem
od pasu dolů, se lví hlavou a předními končetinami; Narasimha je centrálním bohem v kultu nárasimhovců, kde ve středověku vznikly i původní ezoterní upanišady
náth (skt.: nátha) – obecně pán, ochránce, vlastník, vladař; ve specifickém smyslu je
náth asketický jógin, který je členem náthovského řádu, podle tradice založeného Górakhnáthem; pro členy řádu náthů je náth typickým přídomkem;
náthové vytvořili celou řadu jógických technik a jsou považováni za původce
hatha jógy, jejíž bohaté písemnictví (např. Hatha(jóga)-pradípiká, Šiva-samhitá,
Górakhbódh, Navnáth-čaritra, Amanaska-jóga atd.) ve středověku postupně
vznikalo v náthovských centrech; výrazným znakem náthů a jejich dobrým
poznávacím znamením je nošení (až po příslušném zasvěcení) velkých kruhových náušnic (viz obrazová příloha)
navanáthové – „devět náthů“ (viz obálka knihy); skupinové označení nejproslulejších devíti náthů: v této devítce jsou tito náthové velebeni skupinově, v jógické praxi jsou pak rozmísťováni do mystického obrazce (navanátha-jantra)
s přirazenými mantrami a takto náthy uctíváni; jednotlivé guruovské linie
nevyjmenovávají zcela totožný seznam, nacházíme mezi nimi však zpravidla všechny hlavní náthy z naší knihy
Nivrtti (s přídomkem Nivrttináth, n. ind.: Nivrittí) – v naší knize Gahinínáthův učitel; dle jiných tradic, kde oba figurují v guruovské linii, je tomu však naopak
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pá (phá) – úctu vyjadřující přídomek podobně jako náth; zkrácenina slova páda: noha
(učitele), ve významu, že se učitelovým nohám klaní, proto je pá přídomkem
velkých guruů, někdy namísto pá texty uvádějí nezkráceně páda; otisky chodidel do kamene věhlasných učitelů jsou v Indii tradičně a všeobecně uctívány
a nacházejí se obvykle v každém klášteře na význačném místě; původně pá
buď představoval na náthismu nezávislý asketický řád (jehož zakladatelem
má být Džálandharipá), anebo vznikl v rámci náthismu jako jeho odnož,
která ale časem s náthy a siddhy splynula ve společnou (a nepřehlednou) tan
trickou tradici, ve které jsou jejich členové jednou nazýváni pá/phá, jindy
náth nebo siddha; někteří badatelé v pá vidí vliv tibetského pa (otec, muž)
panth – ve slovním spojení náth panth obecně označuje asketický řád či bratrstvo náthů, ve specifickém smyslu jsou různé panthy jakési nezávislé divize v rámci
celého náthismu (i mimo něj), které kdysi dávno vznikaly zřejmě tak, že určité skupiny asketů, které spolu putovaly (tj. panth), si pod vedením gurua
vytvořily svá sdružení, tyto panthy pak většinou nesou jméno svého gurua
rádžá (rája, ráj, ráná, skt.: rádžan) – panovník, král, místodržitel; velmi často uctivý
přívlastek pro velké jóginy ve smyslu krále duchovních nauk; v náthovských
tradicích mají nejvěhlasnější guruové nebo hlavy kláštera (math) přídomek
rádžá (jindy je to mahant – „velikán“)
rája, ráj (n. ind., čteme česky „rája, ráj“) – viz rádžá
ráná (n. ind.) – viz rádžá
rání, ránídží (skt.: rádžňí) – královna (viz dží)
sádhu (n. ind.: sádhú) – dosl. ten, kdo míří k (duchovnímu) úspěchu či cíli; obecný
výraz pro člověka, který svůj život zasvětil hledání náboženského cíle; duchovní tulák, velmi často jsou však v řadách sádhuů pouzí žebráci a všelijací
podvodníci, proto jsou sádhuové v očích běžných lidí občas bráni s velkou
ostražitostí
samádhi – obecně v hinduismu a józe představuje mimořádný mystický a transcendentní stav/nestav, kdy kategorie jáství, myšlení a objekty smyslového vnímání ztrácejí „svoje“ lidmi vytvořené významy; slovem samádhi se však také
někdy odkazuje na hluboký meditační vnor, v němž jógin provádí specifický
mystický úkon nebo cvičení; slovem samádhi se rovněž označuje hrobka velkých jóginů (u nichž se předpokládá, že se od fyzického těla oprostili, a proto
jejich těla nejsou spalována); v buddhismu se toto slovo používá ponejvíce
pro důkladnější soustředění nebo určitou meditační úroveň
sant – santové jsou středověcí až současní náboženští básníci, považovaní za svaté;
santská tradice přemosťuje hinduismus s islámem a je ze základu nesektářská, přestože někteří santští básníci po své smrti byli považováni za zakladatele vlastní sekty; sociálně patří santové do nižších kast indické společnosti,
jsou často nevzdělaní a chudí
sávarí – sávarí-mantry jsou mocná zaříkadla: v indickém prostředí se mezi bílou a
černou magií v jógických a tantrických textech příliš nerozlišuje (!); to, že je
172

Matsjéndranáth spojován s těmito zaříkadly a považován za jejich autora,
je nutno chápat jako výraz jeho schopnosti vládnout velikým a mocným
silám: v očích obyčejných lidí často nejdůležitější důkaz jógické velikosti;
jde zřejmě o tvar šávarí či šábarí znamenající zlomyslnost; zmínka v textu je
možná odkazem na Šábara-tantru, která je náthismu blízká, anebo na Mats
jéndranáthovi připisované dílo Šábara-čintámani; nutno zde zmínit možný
přesah významů: savarové či saurové jsou domorodým „divokým“ lesním
kmenem v Uríse, který uctíval boha Džagannátha (viz) prý již před příchodem indoevropských védských kmenů
siddha – dosl. dokonalý (jógin, asketa), v anglicky psané literatuře překládán jako
„perfected yogi“; typické označení proslulých a velmi vyspělých duchovních
zasvěcenců zejména v „siddhovském“ období od 7. do 13. století, jimž jsou
přičítány obrovské siddhi (viz); později je toto slovo zobecněno a označují
se jím velcí jógini i jiných tradic nebo divotvůrci, léčitelé a tantrikové (v běžném chápání Indů jsou to magikové, zaříkávači a astrologové)
siddhi – schopnosti, moc a duchovní Poznání, které překračují (dosud známé) přírodní zákony a lidmi uchopitelný svět, jsou dosaženy tvrdou askezí a jógickými technikami; objevují se při naprosté oddanosti, často jako „vedlejší
produkt“ při uctívání či při jiné individuální mystické cestě, respektive jako
božský dar skrze milost gurua nebo Boha/Bohyně, někdy jsou přítomné již
od narození nebo se spontánně objevují v určitém věku jakožto důsledek
minulých životů
sóma – složité a mnohovýznamové slovo, ve védách odkazuje na rostlinu sómu, jejíž
rituální požití pomáhalo spojit se s bohy; sóma boha Indry (byl jejím největším konzumentem) v naší knize představuje moc tohoto vůdce všech bohů
a symbolizuje naprostou znalost všech duchovních rozměrů
Šankara – „přízeň udělující“, tradiční jméno Šivy
šrí – uctivé oslovení; dosl. krása, nádhera, sláva, štěstí, jas atd.; rovněž jméno bohyně Šrí, která je ztotožněna s bohyní Lakšmí
tírtha – posvátné poutní místo
Uparíkša Vasu – nejvýš postavený vasu (viz), vůdce nebešťanů
vasu – dosl. vynikající, dobré; druh nebeských a božských bytostí
Vírabhadra – bojovný aspekt Šivy, dosl. bodrý bojovník
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