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PŘEDMLUVA
Většinu hesel této encyklopedie tvoří slova v sanskrtu nebo v jazycích a ná

řečích z něj odvozených, a několik z nich je též drávh,Jského pfivodu. Některá

hesla jsou vlastní jména, a v menším počtu případfi je heslem slovo české,

jestliže vyjadřuje nějaký pojem, který je pro hinduismus dfiležitý. Pro tištěnou

podobu hesel byly uplatněny následující zásady:

1. Všechna hesla kromě vlastních jmen a názvfi jsou tištěna tučně a s malým

začátečním písmenem, za heslem je čárka a poté následuje vysvětlení hesla.

2. Slova v sanskrtu a jiných indických jazycích včetně nářečí jsou tištěna dfi

sledně kurzivou a (kromě vlastních jmen a názvfi) s malým počátečním pís

menem, jak je zvykem v jazykových slovnících. (To také odpovídá úzu

v sanskrtských textech, neboť sanskrtská abeceda dévanágarí nemá velká
písmena.) Od kurzivy bylo upuštěno v případech, kdy příslušné slovo již
v češtině zdomácnělo (např. "bráhman", ,jógin" nebo "upanišada").

3. Sanskrtská vlastní jména a názvy jsou v souhlase s mezinárodně přijatými

zásadami tištěna s velkými začátečními písmeny latinkou, nikoli kurzivou
(např. "Jádžňavalkja", "Ajódhjá"). Jména filozofických škol, textl! a sektář

ských hnutí, která obsahují více než jedno slovo a jsou v originále psána

dohromady, jsou tištěna s velkým písmenem v prvním slově a další slova
jsou s ním spojena pomlčkou (např. "Advaita-védánta", "Rg-véda", "Bráh

ma-samádž"). Některé tituly, např. "Svámi", jsou rovněž psány s velkým

písmenem. Názvy spisl! jednotlivých autorfi, jejichž jména jsou známa, jsou
vytištěny kurzivou (např. Sarvadarsal)asaligraha od Madhvy).
4. Diakritická znaménka byla použita ve všech sanskrtských slovech, v sou

hlase s mezinárodními zásadami transliterace abecedy dévanágarí celkem
již obecně přijatými, a podle možnosti i ve slovech z ostatních indických

jazykfi. To se vztahuje i na jména bohfi, např. Kršl)a, nikoli však na ta indická

osobní jména, v nichž se již anglický zpfisob přepisu v mezinárodní litera

tuře populární i odborné trvale ustálil, např. Ramakrishna, Vivekananda

apod. Výslovnost těchto osobních jmen je obvykle uvedena v závorkách
(Rámakrišna, Vivékánanda). Obdobným zpfisobem jsou přepisována i vlast

ní jména autorfi a jiných známých osobností, např. Radhakrishnan, Gandhi,

Coomaraswami (Rádhakrišnan, Gándhí, Kumárasvámi). Jejich nositelé ob
vykle sami používali a používají tohoto přepisu v mezinárodním styku ve
svých publikacích, při podpisování atd., a pro některé se rozdílný přepis
jména v originále totožného stal v zahraničí prostředkem k odlišení od jme

novcfi, např. Shivesh C. Thakur (profesor filozofie západního zaměření)

a básník Rabindranath Tagore (viz příslušné heslo), nebo současní autoři
H. Chakraborti, C. Chakravarti a P. M. Chakravorti. Tento úzus se liší od
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zpfisobu, který zavedli čeští indologové v relativní izolaci od mezinárodních

DŽÍVA

to období historie. Předchozí tírthwika
ra jménem Pársva je polohistorickou
osobností, která snad žila v 7. stol. př.
n. 1., ostatní jsou součástí džinistické
mytologie. Učení džinismu se v mno
hých ohledech překrývá s naukami
buddhismu, jógy a sáňkhjového systé
mu a sdílí také některé rysy s hin
duismem, neuznává však autoritu véd
ských písem. Obzvláštní význam klade
džinismus na praxi ahilh.vá, a to od sa
mého počátku, a v tomto směru silně
ovlivnil hinduismus. Hindové často na
vštěvují džinistické chrámy a poutní
místa, na nichž lze občas nalézt bráh
manské kněze provádějící pro ně hind
ský rituál. (Glasenapp 1964)
džíva, (i) život; (2) živoucí bytost (na kte
rémkoli stupni v hierarchii bytí); (3)
v džinismu (a některých jiných ne
hindských směrech): individuální duše.
džívanmukta, "za živa spasený". Označení
jedince, který dosáhl plného osvoboze
ní od sarilsárového putování a dosud ži
je ve svém hmotném těle. V hinduismu
se občas vedl spor o to, zda pokročilý
sádhu nebo jógin může opravdu dosáh
nout plného osvobození již v těle, nebo
až po smrti. Avšak ve staré vrátjovské
tradici, v buddhismu a džinismu byla
možnost osvobození za živa vždy uzná
vána. (Oberhammer 1994a)
džívanmukti, stav osvobození dosažený
již během pozemského života.
džívátman, individuální aspekt univerzál
ní esence bytí (jíž je átman), v kontextu
hinduismu někdy nesprávně označován
jako individuální "duše". Je to pozdní
výraz, který lze pravděpodobně odvodit
z upanišadového příběhu o stvoření by
tostí (Cu 6,3,2-3). Převládající filozofií
hinduismu je védántismus a přes roz
dílné interpretace mezi jeho školami lze
říci, že v povědomí běžného hinda,
v duchu védántského myšlení, je každý
džívátman svou nejhlubší podstatou čis
tý átman či puramátman (nejvyšší já,
nadjá), který je jeden (a totožný s brah-
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manem), a pouze na povrchu či "n
nek" se jeví jako jednotlivé osobn
nadané rozličnými individuálními
rakteristikami. Názory na jeho kone·
určení se liší i uvnitř védántské tr
ce. Saňkarova Advaita-védánta je
radikálnější a uznává v absol utn·
kontextu jen jedinou realitu, jíž jeh
manlátman, a džívátman má jen doč
nou iluzorní ("přisouzenou") existe
dokud nedosáhne poznání. Visi�\ádv
ta-védánta a Dvaita-védánta uznáv
jistou formu trvání jedince i ve sta
spasení.
dijótirliňga, "světelný sloup", který ne
začátek ani konec; jde o aspekt bo·
Sivy, který v kontextu sektářského
vaismu demonstruje Sivovu nadř
nost nad Brahmou a Višnuem.
i
.
dijótiša, astronomie, jedna z pomocnýol
védských věd (védánxa). Její p očátk
lze hledat v době, kdy bylo třeba stanál
vit vhodný čas pro pravidelné obětlli
rituály spojené se slunovraty a jinýmj
nebeskými úkazy. Z astronomie se v'fi
vinula její další složka, dodnes důležiq
v životě většiny hindů, totiž astrolog!�
džňána, znalost, poznání, vědění. Ve v�
dántských textech je tímto výrazem obi
vykle míněn vhled čili vyšší (přím4]
znalost pravé skutečnosti. Je možno�
dosáhnout na cestě poznání (džňánaA
-márxa) kontemplativní technikou, ktel!
rá vede k vizi absolutní pravdy.
Džňánadéva (také Džňánésvara, kolerq
r. 1275-1296), maráthský bhakta, báA�
ník, mystik a filozof, který napsal tak.
komentář k Bhg. Byl rodem bráhma�
ale připojil se k tradici 1uitha a poslé�
k bhaktickému hnutí, které nerespekto�
!
valo kasty.
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džňána-jóga, systematická technika du�
chovní praxe, která používá analytickC
metody kontemplace, aby bylo dosažeoi
no přímého vhledového poznání vniti'•]
ní skutečnosti. Filozofickým podkla·i
dem tohoto systému je Advaita-vé•1
dánta. V jógické praxi navazuje v mno•',

hém na klasickou osmidílnou jógu Pa
taňdžaliho. Má čtyři hlavní součásti: (I)
vivéku, tj. rozlišování (mezi tím, co je
podstatné a co je nepodstatné ve vztahu
k cíli); (2) vuiráxju, tj. "bezvášnivost"
(nepodléhání impulsům a citovým hnu
tím); (3) !iu{.wmputti, tj. šest požadav
ků: Jumu (klid mysli), dumu (sebekázeň
v jednání), upuruti (zdrženlivost, ne
přivlastňování si ničeho), titikhi (trpě
livost), úuddhd (důvěra, opravdovost
v praxi); .wmádhánu (kontemplativní
zaměřenost mysli); (4) mumuk.futvu, tj.
opravdová touha po osvobození. Po
krok probíhá ve třech stupních: (I) Jru
vm:ru, tj. "naslouchání" čili vstřebávání
nauky a instrukcí k praxi od učitele (ne
bo studiem textů); (2) munana, tj. kon
templace slyšeného (nebo nastudované
ho) materiálu analytickou metodou,
nejprve diskursivním myšlenkovým
pochodem, který se však postupně pro
hlubuje v nadintelektuální porozumění
smyslu slyšeného přímým vhledem; (3)
nididhjásana, tj. nepřetržitý meditativní
stav mysli, který již není omezen na
období meditací v ústraní, ale je pod
kladem pro fungování mysli i během
každodenní činnosti. Odtud lze vyvi
nout schopnost vnímat vnější svět jako
neskutečnou iluzi a proniknout k vizi
pravé skutečnosti, jíž je brahman. (Co
hen 1975)
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E
trka, jeden (ékatva: jednota); srov. výraz
tad ékam, "to jedno" z filozofického
hymnu v Rv (10,129), v němž označuje
prapůvodní jednotu před manifestací,
kdy "nebylo bytí ani nebytí".
Í<:kadanta ("s jedním klem"), přívlastek
GaQéSi, boha se sloní hlavou, užívaný
občas jako jeho jméno. Na některých
zobrazeních drží GaQésa svůj ulomený
kel v ruce. Podle puráQské legendy jej
ztratil v boji s Parasurámou.

ékavrátja, osaměle putující Vrátja, který
dosáhl duchovního cíle dokonalosti.
Podle kontextu označuje výraz ékuvrát
ju také nejvyšší kosmickou bytost
vrátjovské tradice, jak ji lze zčásti re
konstruovat z textů dochovaných v A v.
Elefanta, mořský ostrov nedaleko Bomba
je, na němž je důležitý jeskynní chrám
zasvěcený Sivovi. Byl vytesán někdy
mezi léty 450-750 n. 1., pravděpodobně
pod patronací dynastie Ráštrakúta. Me
zi několika skulpturami v hlubokém re
liéfu vyniká obří busta Sivova se třemi
hlavami, tedy sektářské pojetí trimúrti.
Éllúrá (Ellora), důležité místo se skalními
svatyněmi nedaleko Aurangabádu. Ob
sahuje jeskynní chrámy, cely a shro
mažďovací síně, jejichž původ se klade
zhruba do 8. stol. n. I. Z toho dvanáct
nejstarších jeskynních komplexů slou
žilo klášterním společenstvím mahájá
nového buddhismu, sedmnáct jeskyní
sloužilo kultu hinduismu a k nim se
řadí monolitický skalní chrám Sivův,
vytesaný ze skalnatého horského svahu,
známý pod jménem Kailásanátha. Jeho
vzorem byl stejnojmenný chrám
v Káňčípuram (Conjeevaram). (Sen
gupta 1991)
�==:ooo:===-

F
fakír (z arabského.faqir, tj. chudák, "chu
ďas", žebrák), (I) islámský asketa nebo

světec; (2) potulný předváděč kouzel
nebo zaklínač hadů. V souhlase s uni
verzalistickými tendencemi hinduismu
prokazují hindové úctu i islámským
asketům' a proslulým islámským svět
cům i jejich hrobům, a uznávají jejich
duchovní velikost často mnohem více
a ochotněji než jejich vlastní islámští
souvěrci. Někteří světci islámského pů
vodu vzbuzují u "pravověrných" mus
limů podezření z hereze a z toho, že
byli ovlivněni hinduistickými idejemi
a praktikami.

SAČČIDÁNANDA

s
.mččidánanda (.wt-c'it-cínanda), existence
-vědomí-blaženost. Jde o výraz pro ab
solutní skutečnost. používaný v advai
tických textech tehdy, když popisují,
jak absolutní skutečnost zažívá ten, kdo
dosáhl konečné realizace. Výraz se te
dy pokouší vyjádřit povahu absolut
ní skutečnosti relativními pojmovými
prostředky z oblasti lidské zkušenosti,
a tedy ovšem neadekvátně. Přes použití
termínu složeného ze tří komponentů
advaitická tradice trvá na tom, že jde
o zkušenost naprosté jednoty. To zna
mená, že tyto tři fenomenologicky roz
dílné pojmy vyjadřují nikoli odlišné
entity nebo komponenty či vlastnosti
absolutní skutečnosti, nýbrž jsou repre
zentativním popisem její pravé a jed
notné duchovní podstaty.
�áddhaka, (ž. 1·ádhakú nebo scídhikú), po
kročilý žák na duchovní cestě; adept;
osoba na prahu realizace konečné prav
dy; Sádhiká: jedno z jmen bohyně
Durgy.
radguru, pravý duchovní učitel; skutečně
kompetentní mistr, který dovede pro
své žáky zvolit podle potřeby správnou
metodu praxe, a to na základě své
schopnosti přímého vhledu do žákova
srdce či mysli.
;ádhaná (dokonání), pobožnost; cesta
k dokonalosti; duchovní disciplína;
specifický osobní přístup k duchovní
mu úsilí o dokonalost. Tento termín je
hojně užíván zejména tantrickou tra
dicí.
:ádhu, svatý muž, světec; žebravý poutník
za náboženským cílem. Zdvojený výraz
"súdhu, súdhu" je často používán ve
významu emfatického přitakání: ,je to
tak, svatá pravda". (Bedi 1991; Gross
1992)
agut;�a brahman, hrahman s atributy. Je
to filozofický termín pro podstatu
a božský zdroj reality nazíraný jako
první manifestovaná entita (zárodek
.
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kosmu), obvykle pojatý ve formě nej�
vyššího (osobního) Boha stvořitelejakai
Brahma, nebo v sektářském kontextlll.
jako Višf.IU, Siva, Déví nebo i GaQésa,.i
sahadža, sahadžija (saha
s, se; dža ,.
zrozen), termíny vzniklé v obskurních:
tantrických kruzích k vyjádření jistého
základní11o postoje k zažívané skuteč�
nosti a k vyjádření názoru na její pova•
hu, stejně jako na její vztah ke konečn•
realizaci. Podle tohoto pojetí patří při·
rozené vlastnosti věcí a vrozené ten·
dence a charakteristiky bytostí k jejich
nejvnitřnější a prapC1vodní podstatě,
a proto jsou s nimi zrozeny do tohoto
světa. Tato nejvnitřnější podstata je je·
jich útman a její prapůvodnost je vyjád
řena pojmem brahman, a toto je podle
sahadžijské interpretace pravý význam
těchto upanišadových termínů. Cesta
k plné realizaci této nejvnitřnější a pra
původní podstaty tedy nespočívá v eli
minaci vnitřních, přirozených a vroze
ných tendencí, jako je např. sexuální
impuls, nýbrž je spíše třeba s nimi pra
covat, zažívat je v jejich plnosti a s je
jich pomocí dosáhnout bodu, kdy dojde
k extatické transformaci celé osobnosti
a k její spáse, která zahrnuje svrchova
nou svobodu ve vlastním těle v jeho
stavu prapí1vodnosti (svahhúvika /ai.ja).
Součástí sahadžijského hnutí byl již
ve středověku tantrický kult "levé ruky",
který se vyznačoval sexuálními praktika
mi silně zaobalenými do náboženského
rituálu. Tento kult neznal sektářské hra
nice a zahrnoval tantriky z višQuis
tických, sivaistických i saktických sekt
hinduismu, z řad muslimů a buddhistů,
a také některé skupiny húulů. Součástí
hnutí však byly také skupiny se sklonem
k višQuismu, některé snad i s pravoru
kým bhaktickým zaměřením, které si
vzaly za vzor pro svou duchovní cestu
Kršl.JŮV poměr s Rádhou. Této tradici dal
na sklonku 14. stol. poetický výraz bás
ník Č<IJ.IQídá�. (Dasgupta 1969; Dimock
1966)
=

sahadža-jóga, termín, který si přivlastnilo
moderní okrajové hnutí, jež se nehlásí
k historicky známé sahadžijové tradici
jako její pokračování a nemá zjevné
spojení se sahadžijovým kultem. Propa
guje eklektické učení a praktiky, které
čerpají z různých tradičních i netradič
ních zdrojů indických náboženských
a duchovních směrů. Ústředním po
jmem nauk a praxe tohoto hnutí je
kuv<falinf .<iakti a hlavním cílem je její
probuzení, kterého se má dostat násle
dovníkům této sekty milostí její zakla
datelky a duchovní hlavy, jíž je Shree
Mataji Nirmala Devi (Srí Mátádží
Nirmala Déví), a to i v masovém shro
máždění a na dálku. Někteří její žáci,
kterými jsou vesměs muži, mohou být
po zasvěcení učiteli a duchovními vůdci druhých a připravovat je pro udělení
této milosti. Učení sekty klade velký
důraz na specifické rituální očistné pro
cedury, kterými se mají neutralizovat
nebo zneškodnit hhútové (skt. hhúta, ni.
hhút). To jsou nejen nižší zlovolná bož
stva či duchové ("strašidla"), ale vše
možné negativní elementální vlivy, ne
gativní a materialistické myšlenky
vlastní i myšlenky druhých atd. V po
zitivním ohledu je kladen důraz na bla
hodárné vibrace a jejich přímý přenos
od zakladatelky na přívržence, zejména
pomocí jejích fotografií, a obzvláště fo
tografií jejích nohou. Podstatnou sou
částí doporučované praxe je také medi
tace jako zdroj blahodárných vibrací.
Důležitost má též léčení vírou. Zakla
datelka hnutí se narodila 21. 3. 1923
v lokalitě zvané Chindwara (Čindvara)
v dnešním státě Madhya Pradesh
(Madhja Pradéš). Její otec, P. R. K.
Salve, byl advokátem. Podle indických
zvyklostí se v obvyklém věku provdala
a vychovala několik dětí. Její manžel,
C. P. Srivastava, pracoval v loďařství
a později sloužil též v OSN. Podle
vlastního podání měla Nirmala dne
5. 5. 1970 zjevení, které jí otevřelo

tisícilístkový lotos na temeni hlavy
(saha.míra i:akra). Vybraným osobám
pak udělovala osobně přímé zasvěcení
spojené s probuzením ku(ujaliní Jakti,
k němuž údajně došlo její milostí. Nej
prve působila většinou v Anglii: dopro
vázela totiž manžela na jeho cestách do
ciziny. Její hnutí se postupně a do jisté
míry rozšířilo jak v Indii, tak v západ
ních zemí a nevyhnuto se ani naší zemi
a východní Evropě. Objektivní hodno
cení tohoto hnutí je v počátcích a do
stupná literatura je sektářského rázu.
(Rajasekharan 1992; Sharma 1993)
sahasrára padma, lotos o tisíci okvětních
lístcích (někdy ne zcela správně nazý
vaný také c:akra). V soustavě kw:z<fali
ní�jó�:y to je sedmé duchovní středisko,
umístěné na temeni hlavy v jemném tě
le nebo kousek nad hlavou uvnitř jeho
aury. Je to mezní bod, kde se stýká
individuální vědomí s nadvědomím či
s kosmickým vědomím. Podle nauky
této soustavy dojde k individuálnímu
osvícení v okamžiku, kdy kuv<faliní
·.<iakti, probuzená jógickými praktika
mi, dosáhne tohoto duchovního středis
ka.

autor komentáře k Rv:
jeho domovem byl Vidžajanagar, po
slední hinduistické království, které se
bránilo islámským dobyvatelům. Jeho
interpretace védských hymnů jsou čas
to scholastické a poněkud povrchní,
jsou-li však studovány s obezřetností,
poskytují důležité informace a vodítka
k dalšímu výzkumu.
sákšin, svědek. Pozdní védántský termín
používaný hlavně v kontextu džňúna
�jógy pro vnitřní já (cítman) ve významu
"tichý pozorovatel", který zůstává ne
dotčen vnějšími událostmi a duševními
procesy v mysli vnější (fenomenální)

Sájal}a (t 1387),

osobnosti.
samádhi, (I) duchovní soustředění, sjed
nocení; hluboké meditativní ponoření.
Různé jógické školy dávají tomuto vý
razu odlišné významové odstíny a pro
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