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Pokiaľ ešte v 19. storočí bol du-
chovný život Indie do veľkej miery
zastretý rúškom tajomstva a ostával
nanajvýš predmetom vedeckého štú-
dia - religionistiky, filozofie, literár-
nej histórie a jazykovedy, došlo v 20.
storočí a najmä v jeho posledných de-
saťročiach v tomto smere k prenika-
vej zmene.

Netušené duchovné bohatstvo tej-
to obdivuhodnej krajiny sa stalo nie-
len cieľom početných hľadačov du-
cha, ale do Európy a do Ameriky za-
čali prúdiť mnohí guruovia, svámio-
via, mahatmovia a rôzni duchovní
učitelia, aby západnému ľudstvu, vy-
čerpanému bezduchým materializ-
mom, alebo duchovne vyprahnutému
cirkevným kresťanstvom, ponúkli
duchovné dary, voňajúce exotikou,
hĺbkou svojej mystiky, sľubujúce du-
ševné a telesné ozdravenie a pritom
v niektorých smeroch aj na počudo-
vanie blízke poznatkom západnej ve-
dy, dosiahnutým celkom inými pros-
triedkami.

Tento vývoj sa začal už koncom
minulého storočia, najmä po založení
Teozofickej spoločnosti, ktorá síce
vznikla r. 1875 v Amerike z prostre-
dia západnej ezoteriky, ale čoskoro
sa temer úplne orientovala na Vý-
chod - s výnimkou nemeckej sekcie,
ktorú od r. 1902 viedol Rudolf Stei-
ner a ktorá si zachovala dôsledne
kresťanskú podobu. Navonok to bolo
vyjadrené i vytvorením teozofického
centra v indickom Adyare.

Pôsobili tu však aj iné zdroje.
Vďaka Romainovi Rollandovi sa zá-
padný svet zoznámil s obdivuhod-
ným svätcom z minulého storočia Ra-
makrišnom,1 jedným z prvých hlása-

teľov náboženského univerzalizmu a
s jeho žiakom Svamím Vivekanan-
dom, ktorý svojimi prednáškovými,
možno povedať i misijnými cestami
na Západ, i svojimi knihami, ktoré
sa prekladali do všetkých jazykov
vrátane češtiny, vyvolal veľký ohlas
v celom západnom svete, ktorý sa
jeho zásluhou začal zoznamovať i s
rôznymi formami jogy. Jeho úspeš-
ným pokračovateľom v tomto smere
bol v 20-tych rokoch Yogananda,
známy najmä svojou Autobiografiou
jogína. 2 Spomeňme, ako i u nás silno
zapôsobil básnik a mysliteľ Rabín-
dranáth Thákur, nositeľ Nobelovej
ceny za literatúru. Akým hlbokým
dojmom pôsobila politická etika Ma-
hátmu Gándhího, vychádzajúca z in-
dickej spirituality - a rad ďalších, o
ktorých tu bude ešte reč.

V tejto prednáške by som sa chcel
pokúsiť odpovedať na otázku, aký
význam má pre západnú kultúru toto
intenzívne stretávanie sa s Výcho-
dom a či má západný duchovný život
možnosť oproti tomuto prílivu vý-
chodných vied a mystiky niečo pri-
merané ponúknuť.

Odpoveď musíme hľadať v dvoch
smeroch: v minulosti, pri koreňoch
indickej duchovnosti v období Véd,
Upanišád a Bhagavadgíty – a potom
v jej súčasných významových repre-
zentantoch a v ich konfrontácii so Zá-
padom.

Pozrime sa najprv na korene.
Minulosť zahŕňa predovšetkým

védske obdobie, datované medzi 15.
- 6. storočie pred Kristom a tzv. epic-
ké obdobie medzi 6. st. pred Kristom
až 2. stor. po Kristovi, kedy vznikli
eposy Mahábharátam, Rámayánam,

Bhagavadgítá, ako aj filozofické
školy, najmä védanta a joga.

V tomto rámci nie je samozrejme
možné podávať nejaký podrobnejší
výklad myšlienkovo tak bohatej epo-
chy, a preto si všimneme iba isté symp-
tomatické javy, tendencie a prvky.

Predovšetkým treba zdôrazniť, že
historické datovanie týchto javov sa
týka iba obdobia, kedy začalo byť
písmom zaznamenávané to, čo sa po
stáročia, ba tisícročia tradovalo iba
ústne - tak to bolo zvykom na počiat-
ku všetkých veľkých kultúr.

V tomto smere zaujíma práve In-
dia celkom zvláštne miesto, lebo stojí
celkom na počiatku poatlantského
vývoja ľudstva a predstavuje akúsi
jeho duchovnú kolísku. V onej mý-
tickej dobe bol človek svojím vedo-
mím ešte silnejšie spätý s duchovným
svetom ako s pozemskou skutoč-
nosťou, ktorá sa mu javila len v za-
hmlenej podobe ako máyá - ako niečo
menej skutočné, až klamné.

Hoci v nasledujúcej, praperzskej
kultúre došlo vďaka Zarathuštrovmu
učeniu k zásadnému obratu, zacho-
vala si India svoju prvotnú náladu,
svoj základný postoj k svetu aj do
neskoršieho obdobia, ba v podstate
až dodnes.

Najstaršiu vrstvu indickej religi-
ozity predstavuje trojica Véd či sväté
troj-vedenie: Rigvéda - najdôleži-
tejšia zbierka hymnov, Sámavéda -
liturgická zbierka a Jadžurvéda, ob-
sahujúca obetné formuly. Neskôr k
nim bola pripojená ešte štvrtá, Athar-
vavéda, ktorá svojou mágiou a šama-
nizmom prezrádza vplyv domáceho
neárijského praobyvateľstva Indie.
Každá z týchto svätých Véd má tri
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časti, vlastné mantry či hymny, bráh-
many - náboženské predpisy a najmä
upanišady, v ktorých je obsiahnutá
duchovná náuka a filozofia.

Je pozoruhodné, ako sa táto troji-
ca - posvätná trojka - opakuje aj v
iných smeroch: trojo obetných zvola-
ní: bhúr, bhuvah, svah - oslovujúce
tri svety: pozemský, vzdušný (astrál-
ny) a nebeský. S nimi súvisia aj tri
princípy prírodného a duševného by-
tia v neskoršej filozofii:

sattva - svetelný element, myslenie;
radžas - emotívny element, cítenie;
tamas - temný element, chcenie;

a tri tvorivé slová (= logoi) Brahma-
nu ako najvyššieho bytia:

sat - čisté bytie;
čit - myseľ, myšlienková podstata;
ánanda - slasť tvorivej lásky.
Predovšetkým sa však tento prin-

cíp prejavuje ako tri hlavné božské
bytosti:

Brahma – tvorivý, otcovský prin-
cíp;

Višnu - vlastný tvorivý a udržujúci
(tri kroky, ktorými tvorí tri svety);
princíp Syna, ktorý zostupuje v ava-
tárach (vteleniach) na zemi, v akomsi
náznaku Kristovej obete;

Šiva - v ktorom sa bytie opäť zdu-
chovňuje, a to v dvoch aspektoch - po-
sväcujúcom a uzdravujúcom, ale tiež
ničiacom pozemské formy (Rudra).

V týchto postavách presvitá vedo-
mie božskej Trojice, chápané dokon-
ca ako Trojjedinosť, pretože ide o tri
aspekty toho istého neosobného bož-
stva - Brahmanu. Tomu zodpovedá i
posvätná slabika AUM. Podobne je
tomu aj u ostatných bohov, ktorí tak
pripomínajú kresťanské hierarchie, v
ktorých sa najvyššie trojjediné bož-
stvo zrkadlí.

Vrcholom indickej múdrosti je
poznanie vzťahu Átmanu a Brahma-
nu cestou jogy. Rovnako ako v sta-
rom Grécku, kde nápis na Apolló-
novom chráme v Delfách vyzýval k
sebapoznaniu - gnothi se auton - aj
indický duchovný žiak stál pred výz-
vou “átmánam viddhi”, teda “poznaj
svoje pravé ja”. K tomuto vyššiemu
ja potom vystupoval po troch stup-
ňoch:

1) z bdelého vedomia ja vo fyzic-
kom tele (vaisvánara) k vedomiu vo
vitálnom, teda éterickom tele (taidža-
sa) - v terminológii antropozofie:
k imaginácii;

2) k vedomiu v astrálnom tele
(pradžná) - teda k inšpirácii;

3) k vedomiu ja v ja, teda čistého,
pravého ja (turíya) - k intuícii, v
ktorej sa spájal s kozmickým Ja -
Brahmanom v poznaní “Átman Brah-
man” alebo “tat tvam asi” - to si ty.

Skôr ako poznával, možno pove-
dať, že toto tajomstvo vdychoval, le-
bo cítil, že je svojím dychom spojený

so svetom, s jeho duchovnou podsta-
tou - odtiaľ duchovné praktiky jogy,
ako ich prehľadne zhrnul pred 2 000
rokmi Patandžali. Vtedy ale viedla
táto cesta jogy pomerne bezpečne k
cieľu, pretože človek najmä na Vý-
chode nebol ešte tak pevne spätý so
svojím fyzickým telom a jeho dych
nebol ešte taký zmaterializovaný ako
je to dnes.

Podobne ako v Starom Egypte a
Prednej Ázii, dosahoval aj indický
žiak zasvätenie v mystérijnom spán-
ku. Svedčí o tom Káthaka-upanišada,
kde brahmánsky mladík Načiketas,
t.j. “ten, ktorý nemyslí rozumom”,
teda to isté ako “čistý prostáčik Par-
sifal”, musí stráviť tri dni a tri noci v
obydlí boha smrti Yamu, aby sa od
neho dozvedel najvyššie tajomstvo
jogy. Ako je známe, zasväcovací
spánok bol spánok podobný smrti, pri
ktorom sa od fyzického tela sčasti od-
delilo i telo éterické, do ktorého sa
potom vtláčali zážitky duchovných
skutočností tak, že si ich žiak celkom
zachoval i po prebudení. Odtiaľ obraz
boha smrti Yamu. Dekadentnou po-
dobou tejto starej zasväcovacej praxe
je fakírske pochovávanie za živa.

Základom západnej kresťanskej
cesty poznania je podľa R. Steinera
meditácia, ktorá nikde nebola tak in-
tenzívne pestovaná ako práve v indic-
kej joge. Rozdiel je v tom, že v Indii
sú dychovým cvičením prebúdzané
životné sily v dolnom človeku a od-
tiaľ potom vedené do sféry mysliacej

 RABÍNDRANÁTH THÁKUR: KEĎ
PRÍDE SMRŤ A POŠEPKÁ MI: “TVOJE DNI
SÚ SČÍTANÉ”, ODPOVIEM JEJ: “ŽIL SOM
V LÁSKE, NIE LEN V ČASE.”

ŠRÍ AUROBINDO GHÓŠ: NAŠA JOGA,
TO NIE JE ŽIADNE ZNOVUPREŠĽAPÁVANIE
STARÝCH CHODNÍKOV, TO JE DUCHOVNÉ
DOBRODRUŽSTVO!

 PARAMHANSA JOGANANDA: LÁSKA
VŠETKO PREMIEŇA.
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hlavy, zatiaľčo západná meditácia vy-
chádza z vystupňovania myslenia k
imaginácii, inšpirácii a intuícii, pri-
čom dych hraje menej významnú úlo-
hu - u západného človeka nemôže
mať vzhľadom na jeho tesnejšie spo-
jenie s fyzickým telom rovnaký úči-
nok ako na Východe.

Avšak aj v Indii bola kedysi zná-
ma cesta poznania od centra myslenia
k centru životnému, ako o tom svedčí
slávna slnečná strofa Rigvédy III.
62:10, tzv. Gayatrí mantra: “Tat
savitur varenyam bhargo devasya
dhímahi dhiyo yo nah pračodayát”
(nech meditácia o božskej moci du-
chovného slnka dovedie našu myseľ
k cieľu).

Celkovo môžeme pozorovať, že
všade tam, kde má joga vzťah k du-
chovným slnečným silám, sú jej me-
ditácie blízke západným a smerujú k
rovnakému cieľu - k uchopeniu pra-
vého ja.

Západná cesta vedie k tomu v spo-
jení s Tým, ktorý o sebe hovorí: “Ja
som cesta, pravda a život.” V staro-
indickej mystike a filozofii je tento
zážitok ešte celkom neurčitý a za-
hmlený. S bytosťou Kristovou tu sú-
visí Višvakarman, staviteľ sveta, kto-
rého meno vlastne znamená “ten,
prostredníctvom ktorého všetko uči-
nené je”, teda v podstate božské Slo-
vo - Logos, inšpirujúce siedmich riši-
ov, praučiteľov indickej kultúry. Bož-
ská bytosť Kristova, zostupujúca na
zem, ku svojmu vteleniu, sa vtedy
ešte vznášala vo výšinách duchovné-
ho kozmu a až Zarathuštra ju vnímal
v duchovnej aure slnka ako Ahura
Mazdu a predvídal jej budúce vtele-
nie.

Ak tu nie je možné zachytiť mys-
térium Kristovo, potom sa tu prejavu-
je tušenie mystéria Ježišovho, a to v
postave Krišnu, ktorý vystupuje ako
duchovný učiteľ v Bhagavadgíte,
vedúcej k vedomiu nesmrteľného ja
človeka i ako hrdina mnohých ľudo-
vých legiend. Podľa R. Steinera ide
o akési predvtelenie či inkorporáciu
(t. j. čiastočné vtelenie) ľudskej by-
tosti Ježišovej, ako ju opisuje Luká-
šovo evanjelium, v ktorom sa tiež ob-
javuje rad charakteristických indic-
kých motívov, predovšetkým bud-
histických. Táto bytosť potom ostáva
spojená s Kristom ako jeho ľudská
duševná schránka, v ktorej sa zjavuje
Pavlovi v jeho zážitku pred Damaš-

kom. Nie je ale možné hovoriť o to-
tožnosti Krišnu s Kristom ako to tvrdí
Prabhupáda, duchovný učiteľ Spo-
ločnosti pre uvedomovanie si Krišnu
(Haré Krišna) - v tom prípade ide o
kontamináciu, zavádzajúcu podob-
nosť mien.

O priblížení sa k zážitku Krista
možno však hovoriť u jogasútier
Patandžaliho, ktoré kladú dôraz na
morálnu a duchovnú stránku meditá-
cie, ako aj na meditatívne vyžarova-
nie lásky ku všetkým bytostiam, čo
sú zásady nadčasového významu.
Najvyššie božstvo je tu označované
ako Íšvara - Pán, čo je osobnejšie a
možno povedať označenie “vzťahu-
júce sa viac k ja” než Atman alebo
celkom neosobné Brahman. Zatiaľ čo
sférou vedomia starého Inda bol neo-
sobný svetový éter, cieľom jogy bol
vlastne zážitok ja, ku ktorému viedol
i Krišna, a preto bol označovaný

rovnako ako Íšvara. Tento “Pán v ja”
bol vlastne učiteľom jogy a inšpirá-
tor ľudstva, lebo - ako hovorí 26.
sútra - “čas Ho neobmedzuje”. K to-
mu treba pripomenúť výrok Rudolfa
Steinera, že “elementom bytia Kris-
tovho je plynúci čas”, zatiaľ čo naše
vedomie žije v priestore a pociťuje
preto čas ako niečo obmedzujúce.

Zážitok Íšvaru - Pána v ja - má
sprítomniť posvätná slabika ÓM
(AUM), vyjadrujúca pritakanie, po-
dobne ako hebrejské AMEN.

Najvyšším cieľom jogy je kaiva-
lyam, t. j. život v čistej sfére ja. Ide
teda v podstate o mystickú cestu,
odvrátenú od všetkého pozemského
a pôsobiacu v čisto duchovnej sfére.

Starý Ind je pra-mystikom ako
perzský Zarathuštra bol pra-mágom
- v starej mágii, ako je hlásaná v
Aveste, ide o premenu hmoty na
ducha ako o posvätnú pozemskú ú-
lohu. V tomto zmysle stál Zarathuš-
tra už bližšie kresťanskému impulzu
ako Indovia, ktorí sa usilovali jedno-
stranne o odpútanie od všetkého po-
zemského.

V starej Indii vznikol tiež budhiz-
mus, nábožensko-filozofické hnutie,
ktoré síce na čas Indiu ovládlo, bolo
z nej však vytlačené, ale i tak sa stalo
svetovým náboženstvom, rozšíreným
po väčšine krajín ázijského kontinen-
tu.

Ak sa predbudhistická duchov-
nosť Indie Kristovi iba približovala,
potom môžeme považovať Budhovo
učenie súcitu a lásky za predsieň im-
pulzu Kristovho a Budhu samotného
za jedného z jeho veľkých predchod-
cov a pripravovateľov. Nejde tu iba
o určité vonkajšie podobnosti, ktoré
si povšimla i historická veda, a ktoré
obvykle vysvetľuje pôsobením bud-
histických misionárov v Prednej Ázii
a Egypte za kráľa Ašoku v 3. storočí
pred Kristom (vznik rádu Therapeu-
tov a Esejských). Nejde tu ani o ná-
padne zhodné motívy v opisovaní na-
rodenia a života Budhovho a Ježi-
šovho v Lukášovom evanjeliu, ktoré
nemožno vysvetliť nejakými vonkaj-
šími vplyvmi, lebo spis Lalitavistára,
ktorý obsahuje toto rozprávanie, a
Lukášovo evanjelium, vznikli prib-
ližne v rovnakom čase - tieto podob-
nosti vyplývajú z určitých duchov-
ných zákonitostí a stretávame sa s
nimi i v živote kresťanských a bud-
histických svätcov (napr. Františka z
Assisi).

Ide tu predovšetkým o štyri vzne-
šené pravdy o utrpení, jeho príčine a
jeho prekonaní na osemdielnej ceste,
o učení súcitu a lásky ku všetkým
živým bytostiam, ktoré sa naplňuje
práve pri mystériu na Golgote. Preto
R. Steiner hovorí: “Kristus prišiel
preto, že Budha mal pravdu.” Pred
Kristom nebolo vlastne možné iné
vykúpenie ako cestou Budhovou.
Príchod Krista tu potom znamená
metamorfózu vzťahu k utrpeniu - nie
únik pred utrpením, ale jeho dobro-
voľné prijatie ako obeť k vykúpeniu
celého ľudstva.

Na to pripravoval Budha pôdu,
ako o tom svedčí napr. jeho výrok v
spise Itivultaka: “Ako mesiac prežia-
ri lesk hviezd alebo ako slnko, keď
vyjde na jeseň, na konci obdobia
dažďov, na bezoblačnom nebi, za-
ženie všetku temnotu a svieti a leskne
sa a žiari. Práve tak prežaruje láska
a vykúpenie srdca všetku vonkajšiu
činnosť a svieti a leskne sa a žiari”.

Budha sám predvídal platnosť
svojho učenia na čas 500 rokov, čo

PRVÝM ZNAMENÍM LÁSKY JE,
KEĎ LÁSKA  NIČ  NEŽ IADA, KEĎ
VŠETKO DÁVA. TO JE SKUTOČNÁ
ZBOŽNOSŤ, ZBOŽNOSŤ LÁSKY. ČI
BOH JE MILOSTIVÝ, NA TOM VIAC
NEZÁLEŽÍ; JE BOH, JE MOJA LÁSKA.

SWAMÍ VIVEKÁNANDA
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je práve do mystéria na Golgote -
odvtedy je podľa R. Steinera jeho
bytosť ezotericky spojená s kresťan-
stvom a spolupôsobí pri uskutočňo-
vaní Kristovho impulzu. Navonok sa
to odráža i v premene budhizmu prá-
ve v čase Kristovho príchodu na ma-
hájánový budhizmus, ktorému už
nejde iba o obyčajné sebavykúpenie
z kolobehu rodenia sa, ale o vykúpe-
nie celého ľudstva, zatiaľ čo pôvodné
hínájánové učenie stuhlo skôr v ab-
straktnú teóriu, ktorá už nezodpove-
dá novému stupňu vývoja.

Na tomto mieste sa treba zamys-
lieť nad cieľom Budhovho učenia a
cesty - nad podstatou nirvány.

Nirvána nie je ničotou - sféra
ničoty je iba akýmsi medzistupňom
vedomia, ktoré musí dosiahnuť určitý
nultý bod, vyprázdnenie, či vyvanutie
obyčajného vedomia, aby bolo mož-
né pozdvihnúť sa na vyšší stupeň (od
imaginácie k inšpirácii). R. Steiner
ju charakterizuje ako oslobodenie sa
od všetkého pozemsky osobného, vy-
hasnutie túžby po ňom (tanhá) a
priblíženie sa k najvyššej duchovnej
sfére, pre ktorú európske jazyky ne-
majú príslušný pojem. Budha sám
používa obraz čistého horského jaze-
ra, v ktorom je vidno všetko až na
dno - nič, v ktorom je obsiahnuté
všetko, túžba po večnosti a odvrá-
tenie sa od všetkého, čo nie je večné.

Tomuto zážitku sa môžeme pri-
blížiť, keď na seba necháme pôsobiť
v hlbokom tichu majestát hviezdneho
neba, keď sa otvoríme dychu večnos-
ti, ktorý k nám vanie z hlbín nočného
neba a keď sa zároveň pokúsime za-
chytiť, čo k nám z týchto závratných
hlbín a diaľav akoby v materinskom
teple hovorí. Pritom si musíme pred-
staviť, že to všetko vlastne nie je mi-
mo nás, ale v nás, v našej hlave a srdci
a že sme na túto skutočnosť vlastne
zabudli, pretože nám ju zastrelo svet-
lo nášho každodenného vedomia -
nirvána nie je nič iné ako pohasnutie
tohto denného svetla a prežívanie
mystéria noci, v ktorom sa končí po-
zemské opätovné vtelovanie.

V kresťanskom zmysle prežíval to
isté napr. Novalis vo svojich Hym-
nách noci - ako posvätenie noci vo
vnútornom priestore duše. Vo svojich
Mariánskych piesňach privádza
Novalis tento materinsky teplý a
zároveň panensky čistý zážitok noci,
ako ho starí Egypťania prežívali v

podobe Izis, darkyne života a lásky,
ku kresťanskej Márii, a to na novom
stupni vedomia - stupni ja. I tu náj-
deme motív oslobodenia od pút zro-
du, vyhasnutie túžby a svetského zho-
nu v krištáľovo čistých vlnách pozna-
nia. Toto mystérium noci je zároveň
mystériom lásky, v ktorom ja dosa-
huje svoj cieľ.

V mahájánovom budhizme, v
ktorom sa odráža už pôsobenie Kris-
tovho impulzu, je potom nirvána chá-
paná ako oslobodenie od nútených
znovunarodení, ktoré však vykúpený
teraz berie na seba dobrovoľne, zo
slobodnej lásky k ľudstvu a k zemi,
aby ich pomohol doviesť k cieľu ich
vývoja, t. j. k zduchovneniu a znovu-
spojeniu s božským duchovným sve-
tom. To je parinirvána - vykúpenie
Zeme a celého ľudstva, ktoré mal už
sám Budha na mysli, keď pri svojom
odchode naznačoval možnosť obeto-

vania nirvány z lásky k Zemi. To sa
však v jeho prípade neuskutočnilo,
pretože to jeho žiaci (Ánanda) nepo-
chopili. K uskutočneniu došlo iným
spôsobom, až pri mystériu na Golgo-
te, ktorým sa do Zeme zasialo seme-
no premeny, ktoré má postupne oží-
vať vo všetkých ľudských dušiach.

Obráťme teraz pozornosť od toho,
čím nás oslovuje duchovnosť starej
Indie, k súčasnosti.

Ako som sa zmienil už v úvode,
ku stretnutiu Západu s Indiou došlo
už v minulom storočí, v 20. storočí
však nadobudlo na intenzite, ktorá
ďaleko prekonáva minulé snahy kres-
ťanských misionárov o pokrstenie
tzv. “pohanov” v Ázii. Spôsobila to
hlboká morálna a duchovná kríza pre-
technizovanej, materialistickej západ-
nej civilizácie, ktorá, ako na to po-
ukazuje indický filozof a niekdajší
prezident Indie, Sarvápali Radhakriš-
nan, stratila pôvodné náboženské prav-
dy, čo ju doviedlo k morálnej bez-
uzdnosti a mravnej anarchii.

Táto strata je dôsledkom vnútor-
ného, i keď nevedomého zážitku pra-
hu, na ktorom sa dnes západné ľud-
stvo nachádza a ktorý sa prejavuje vo
všetkých životných oblastiach.

Človek by mal dnes rozvíjať du-
chovnú schopnosť imaginácie, ale
namiesto toho ho fascinuje televízia,
film, videotechnika; mal by sa svo-
jím vedomím pozdvihovať do du-
chovného kozmu, ale namiesto toho
posiela rakety na Mesiac a planéty;
mal by prenikať do vlastného vnútra
kvôli skutočnému sebapoznaniu, ale
namiesto toho preniká iba do svojho
telesného organizmu, aby tu fotogra-
foval životné procesy a mikrosvet
buniek. Tradičné hodnoty stratili svo-
ju silu a príťažlivosť, najmä pre mla-
dú generáciu, a pretrvávajú väčšinou
len ako prázdne formy minulosti.

V tejto situácii sa zreteľne preja-
vuje duchovná prevaha Východu,
ktorý si zachoval tradičné formy svo-
jej spirituality na stupni životaschop-
nosti a často obdivuhodnej prispôso-
bivosti západným pomerom, najmä
náladám hľadajúcej mládeže.

Odtiaľ možno pochopiť úspechy
hnutia transcendentálnej meditácie,
hnutia Haré Krišna, jogy, sekty Bhag-
vánovej, Munovej, Sai Bábovej ale-
bo  hnutia New Age, ktoré je do znač-
nej miery infiltrované východnou
mystikou v podivuhodnej symbióze
s vymoženosťami materialistickej ve-
dy a civilizácie.

Tieto javy sú pochopiteľné, a v lo-
gike dejinného vývoja k nim zrejme
muselo dôjsť, aby si dnešný človek
uvedomil tieto polarity Východu a
Západu a hľadal ich vyrovnanie. Aby
sa naučil rozlišovať skutočné hodno-
ty od zavádzajúcich, aby oprávnená
túžba po prekonaní materializmu a
prekročení prahu neskončila v novej
slepej uličke.

Na tomto mieste nie je možné za-
oberať sa podrobne všetkými skupi-
nami a prúdmi, ktoré však majú na-
priek niektorým odlišnostiam niekto-
ré podstatné rysy spoločné, a to tak
negatívne, ako i pozitívne.

Spoločnou tendenciou väčšiny
hnutí, ktoré prichádzajú z Indie na zá-
pad, je úsilie o akýsi blažený stav v
raji pri úplnom rozpustení vlastného
ja, popretí telesnosti a sveta, ktoré
vedú dušu k rozplývaniu sa v extáze.

Symptomatickým príkladom za
všetky môže byť hnutie nedávno

MUSÍTE SA POKÚSIŤ SPOJIŤ VO
VAŠOM ŽIVOTE VEĽKÝ IDEALIZMUS S
VEĽKOU PRAKTICKOSŤOU. MUSÍTE
BYŤ PRIPRAVENÝ VSTÚPIŤ HNEĎ DO
HLBOKEJ MEDITÁCIE, A V NASLEDU-
JÚCEJ CHVÍLI BYŤ PRIPRAVENÝ ÍSŤ
OBRÁBAŤ POLE.

SWAMÍ VIVEKÁNANDA
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zomrelého Bhagvana Šrí Radžníša.
Nemecký novinár časopisu Stern,
Jorg Andress Elten opisuje vo svo-
jom knižne vydanom denníku svoje
zážitky v Bhagvánovom ášrame v
Púne, ktoré zreteľne osvetľujú pod-
statu jeho duchovného školenia.

Žiaci sedia okolo svojho gurua pri
skupinovej meditácii. Bhagvan sa
uprene zahľadí na Eltena a prikáže
mu zavrieť oči. Potom pritlačí palec
medzi jeho oči (na “tretie oko”) a dru-
hou rukou zodvihne jeho ruky. Elten
má pocit prúdenia jemnej, teplej e-
nergie. Vidí sa na lúke plnej rozkvit-
nutých jarných kvetov. Mimovoľne
začne hlbšie dýchať a kývať sa dopre-
du a dozadu. Cíti sa veľmi dobre a
praje si, aby tento stav zotrval. Prebu-
dí ho až Bhagvanov hlas, ktorý ho
volá späť. Vracia sa ako omámený na
svoje miesto a natiahne sa na zemi.
Bhagván mu dôrazne oznamuje, že
je teraz osudovo rozhodnuté, že jeho
miesto je odteraz uňho.

Z tohto prijímacieho ceremoniálu
je celkom zrejmé, ako je sugestívne
ovplyvnená vôľa západného človeka,
ktorý si uvedomuje prázdnotu svoj-
ho intelektuálneho života a túži po
existenciálnych zážitkoch a skúse-
nostiach. Ocitá sa v prostredí, ktoré
nepozná, kde sa cíti byť svojou du-
šou vydaný neznámym silám. Je tak
vlastne hypnotizovaný ešte pred sa-
motnou hypnózou magickým nim-
bom guruovým, ktorý tlmí, ba vyma-
záva jeho vedomie. Vlastné chcenie
a chápanie je celkom umlčané a jeho
miesto zaujíma chcenie guruovo.
Každý jeho výrok, hoci celkom ne-

zmyselný, je potom považovaný za
prejav najvyššej múdrosti.

To, čo Elten v Radžníšovom ášrá-
me prežil, nazýva “strojom na ničenie
ega”, t. j. obyčajného, každodenného
ja, ale nie aby vystúpil k svojmu pra-
vému, vyššiemu ja, ale aby vytvoril
prázdnotu, do ktorej potom vstúpi
skupinové ja Radžníšovej obce: “Po-
kúšame sa vytvoriť nového človeka”,
hovorí Bhagvan, “bytosť bez ja, bez
ctižiadostivosti, bez túžby po úspechu
v tomto svete. Pokúšame sa vytvoriť
človeka, ktorý chce tancovať, spievať
a milovať, urobiť zo života sviatok
radosti. A nezabúdajte, že iba vedo-
mé zbavenie sa všetkých foriem rozu-
mu môže byť tvorivé. Keď zmizne tzv.
rozum či duch a je tu iba číra prázd-
nota, nedotknutá nijakou myšlienkou,
potom z tejto panenskej ničoty vy-
stupuje tvorivá sila. V tejto prázdnote
rozkvitá potom tisíce kvetov. To je
záhrada, o ktorej hovorí Hakim Sa-
nai, súfijský mystik - rajská záhrada
Hadiqua. Túto záhradu sa pokúšam
zasadiť. Urobiť svoje telo a svoj ro-
zum živnou pôdou, z ktorej môžu
rozkvitnúť zlaté kvety vo vás. To nie
je útek pred realitou - tu sa do reality
utiekame.”

O akú “realitu” ide, pochopil El-
ten počas svojho pobytu v Púne. Jeho
iniciatíva vyžadovala totálne podro-
benie sa Bhagvanovi, nahradenie
vlastného ja mediálnym ja Bhagva-
novým. Elten píše: “Postupne som
začal chápať pravidlá hry v styku s
Majstrom:

1) Nič mu nesmieš navrhovať.

2) Musíš počkať, až čo ti Majster
povie, že máš robiť.

3) Nijaké otázky “prečo?”
4) Musíš dôverovať a poslúchať,

nech je to čokoľvek.
5) Bhagvan má vždy dobrý dôvod,

keď ti niečo radí.
6) Bhagvan nemôže s tebou pra-

covať, keď sa podľa východnej tra-
dície nestaneš “zrnkom prachu pri
Majstrových nohách”.

Extatické zážitky rajskej blaže-
nosti sú tu teda možné iba za cenu
smrti vlastného ega. Aj Majster sám
je pri tom vlastne “človekom bez ja.
Jeho sila spočíva v tom, že strhol zá-
vory medzi sebou a stvorením a že sa
môžu v ňom či prostredníctvom neho
prejavovať bez zábran sily kozmu”.
Majster je tu akýmsi médiom, pros-
tredníctvom ktorého môžu prúdiť
anonymné sily do žiakov a vyvolávať
v nich extatické, orgiastické skupino-
vé zážitky, plné rajských kvetov.

To vedie nakoniec k tomu, že žiak
stráca schopnosť orientovať sa svo-
jím úsudkom v realite. “Spolu s ja
mizne pomaly aj potreba rozlišovať
medzi dobrým a zlým”, hovorí El-
ten.”Všetko je O. K., lebo všetko je
časťou existencie. Ak je zrušená dua-
lita, odpadáva kritika”.

Zdržali sme sa trochu pri tomto
príklade, pretože je typický pre mno-
ho ostatných, aj keď používajú aj iné
metódy. Napr. na Západe veľmi roz-
šírená tzv. transcendentálna meditá-
cia Mahárišiho, ktorá používa (či
skôr zneužíva) meditačné praktiky k

 OSHO RADŽNÍŠ: “ODOVZDAJTE SA
– A JA OBSTARÁM VŠETKO OSTATNÉ.”

ŠRÍ RAMANA MAHARIŠI: PÁTRANIE
PO VLASTNOM JA JE NAJCNOSTNEJŠIE
A NAJOČISTNEJŠIE ZO VŠETKÝCH OČIST-
NÝCH SKUTKOV.

SATJA SAI BABA: JE ĽAHKÉ ROBIŤ
TO, ČO SI PRAJEME; ALE JE ŤAŽKÉ KONAŤ
TO, ČO JE PROSPEŠNÉ.
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oblažujúcim pragmatickým účelom
rovnako za cenu popretia ja.

Obráťme teraz pozornosť k nie-
ktorým pozitívnejším javom moder-
nej indickej spirituality, ktoré sú pre-
javom poctivého úsilia o vyrovnanie
sa medzi Východom a Západom.

Do popredia tu vystupuje najmä
idea náboženského univerzalizmu a
z neho vyplývajúcej tolerancie me-
dzi vyznávačmi jednotlivých nábo-
ženských hnutí.

Jedným z prvých, kto vystúpil s
touto ideou, a to nie len zo špekulá-
cie, ale z vlastného zážitku, bol Ra-
makrišna, ktorý uctieval Boha síce v
podobe bohyne Kali, ale zároveň hlá-
sal, že všetky náboženstvá sú pravdi-
vé vo svojej podstate a v úprimnosti
ich stúpencov. “Každý hľadá tú istú
Podstatu, ktorá je iba jedna, aj keď
nesie rôzne mená. Nech každý ide
svojou cestou. Ak si praje úprimne,
vrúcne poznať Boha, nech je pokoj-
ný - uskutoční Ho...”

Sám to potvrdil tým, že sa pokúšal
postupne žiť určitý čas ako budhista,
ako mohamedán i ako kresťan, so
všetkými príslušnými predstavami i
pravidlami náboženskej praxe. V
každom prípade dosiahol určité zá-
žitky, priznáva však, že zo všetkého
najsilnejšie pôsobilo naňho kresťan-
stvo a stálo ho veľké úsilile, aby sa
vrátil opäť ku svojej Kali.

To dokazuje okrem iného prav-
divosť slov R. Steinera, že “Kristus
pôsobí vo všetkých svetových ná-
boženstvách, aj keď pod rôznymi me-
nami”.

Filozoficky obhajuje idey univer-
zalizmu a tolerancie Sarvápali Rád-
hakrišnan, keď hovorí, že “všetky
náboženstvá tryskajú z posvätnej
pôdy ľudskej mysle a sú oživované
tým istým duchom”. Je ale presved-
čený, že všetky náboženstvá pochá-
dzajú z Východu, vrátane kresťan-
stva, kým západná kultúra sa mu javí
ako jednostranne intelektuálna, ra-
cionalistická: no západný duchovný
život posudzuje iba podľa jeho von-
kajších foriem. Prehliada pritom, že
kresťanstvo ako náboženstvo ja moh-
lo byť plne uchopené práve na Zá-
pade, ktorého vývoj smeroval k osob-
nosti, k individualite - zemepisná ko-
líska v Palestíne nie je vyslovene vý-
chodná, lebo je na rozhraní troch
kontinentov, kde sa prelínali kultúry
Východu a Západu. Tvorcom kres-
ťanstva je tu Ježiš ako prorok a du-
chovný učiteľ, božská bytosť Kristo-
va mu ostáva nedostupná a jeho reli-
giozita ostáva preto v podstate pante-
istická.

Snaha o duchovné porozumenie

medzi Východom a Západom, ono
“spoločenstvo ducha”, ako ho prokla-
moval S. Rádhakrišnan, preniká do
oveľa hlbšej vrstvy v diele najväčšie-
ho indického mysliteľa a duchovného
učiteľa 20. storočia - Šrí Aurobinda
(1872 - 1950). V mnohom ohľade sa
javí Aurobindo podobným stavite-
ľom mostu na Východe ako Rudolf
Steiner na Západe. Vo svojej filozo-
fii i vo svojej vnútornej ceste spája
originálnym spôsobom západné mys-
lenie s indickou mystikou, do ktorej
prenikol, hoci bol vychovaný na Zá-
pade, kde žil 20 rokov, oveľa hlbšie
ako ktokoľvek pred ním. V mnohom
pripomína ruského filozofa Vladimi-
ra Solovjeva, ktorý svoje mystické
zážitky tiež vyjadroval západnou poj-
movou rečou.

Vo svojom učení “integrálnej jo-
gy” vychádza síce zo starej indickej
tradície a dotvára ju v syntézu, záro-
veň jej však vtláča prvky, ktoré ju pri-
bližujú západnému vedomiu.

Je to, po prvé, prvok evolúcie, kto-
rý statické a nepohyblivé indické na-
zeranie, chápajúce napr. reinkarnáciu
ako večný kolobeh, nepozná. V tom
je jeden zo styčných bodov s antro-
pozofiou, v ktorej poznaní skutoč-
nosť reinkarnácie dostáva až v spo-

 ROMAIN ROLLAND: Z VELEBNEJ
ALEJE DUCHOVNÝCH HRDINOV... VYBRAL
SOM DVOCH MUŽOV, KTORÍ MA UCHVÁTI-
LI, PRETOŽE S NEDOSTIŽNÝM PÔVABOM
A SILOU USKUTOČNILI TÚTO SKVELÚ SYM-
FÓNIU VESMÍRNEJ DUŠE. JE TO – RAMA-
KRIŠNA A VIVEKÁNANDA.

 ŠRÍ RAMAKRIŠNA: VIDÍŠ MNOHO
HVIEZD NA OBLOHE V NOCI, NO NEMÔŽEŠ
ICH NÁJSŤ, KEĎ VÝ JDE SLNKO; MÔŽEŠ
POVEDAŤ, ŽE CEZ DEŇ NA OBLOHE NIE
SÚ HVIEZDY? TAK, ČLOVEČE, LEN PRE-
TO, ŽE NEVIDÍŠ BOHA V DŇOCH SVOJEJ
IGNORANCIE – NEHOVOR, ŽE BOH NIE JE.

 SWAMÍ VIVEKÁNANDA: “AK NIEKTO
SNÍVA O EXKLUZÍVNOM PREŽITÍ SVOJHO
NÁBOŽENSTVA A ZNIČENÍ OSTATNÝCH,
Z HĹBKY SRDCA HO ĽUTUJEM.”
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jení s vývojom človeka, s jeho du-
chovným rastom, svoj pravý zmysel.

Po druhé je to úplný rozchod s in-
dickým prezieravým postojom k hod-
note pozemského života. S tým súvisí
i jeho monizmus, hľadajúci prejav
ducha v zmyslovom svete. Stredom
jeho nazerania sa stáva Zem a pozem-
ský život človeka. To je vlastne i pre-
lom k modernému vedomiu ja a k
prežívaniu Boha, ktorý ho približuje
k západnému ezoternému kresťan-
stvu. O tom svedčia napr. tieto jeho
slová: “Odriekať sa života nemôže
byť pre nás cieľom života, ani za-
vrhovať svet, ktorý bol pre tento život
stvorený. Usilujeme sa realizovať
svoju jednotu s Bohom, táto realizá-
cia však pre nás zahŕňa plné a abso-
lútne uznanie našej jednoty s ľuďmi;
tieto dve veci nemôžeme od seba
oddeľovať. Aby sme použili kres-
ťanský jazyk: Syn Boží je tiež Synom
človeka a obidva elementy sú nutné,
aby dokonali bytie Kristovo... Cieľom
mojej jogy je transformovať život tak,
aby doňho vnášala svetlo, silu a bla-
ženosť božskej pravdy a jej dynamic-
kých istôt”.

Cieľom Aurobindovej integrálnej
jogy je teda spojenie s Bohom, avšak
nie v transcendentne, ako je to v kla-
sickej joge, ale tak, že božský Duch
zostupuje do ľudského vedomia a
premieňa ho - Aurobindo tu používa
pojem transformácia, ale presnejší
by tu bol kresťanský pojem transsub-
stanciácia, ktorá sa môže uskutočniť
v človeku ako sila premeny práve
vďaka Kristovmu impulzu. Nejde tu
tiež o staré sebavykúpenie, ale o vy-
kúpenie celého ľudstva a Zeme.

Transformácia sa uskutočňuje v
troch stupňoch: psychickom, spiri-
tuálnom a supramentálnom, ktoré
zodpovedajú stupňom západnej cesty
očisty, osvietenia a zasvätenia, ako
ich formuluje Rudolf Steiner.

Príznačné pre Aurobindov postoj
je, že jeho ášram v juhoindickom
Pondichéry sa nestal nejakou kláštor-
nou inštitúciou, ale svetským kom-
plexom s medzinárodnou univerzi-
tou, s remeselníckymi dielňami, poľ-
nohospodárskou výrobou, divadlom,
hudobnou sieňou, knižnicou, labora-
tóriami, športovištiami a pod. - Vzni-
kol tu akýsi kultúrny ostrov, ktorý sa
v mnohom podobá švajčiarskemu
Dornachu, švédskej Järne a ďalším
antropozofickým centrám.

Treba povedať, že naozaj výz-
namní predstavitelia duchovného ži-
vota súčasnej Indie nepodnikajú mi-
sionárske cesty na Západ, aby okáza-
lým spôsobom, väčšinou komerčne
koncipovaným, šírili svoju múdrosť
medzi nevedomými barbarmi moder-
nej civilizácie, ale zostávajú vo svo-
jom prostredí, ktorého mentalita naj-
lepšie zodpovedá ich učeniu.

Chcel by som tu upozorniť ešte
aspoň na dve osobnosti, ktoré sa stret-
li s veľkým ohlasom aj na Západe.

Jednou z nich je Šrí Rámana z ju-
hoindickej Arunáčaly, o ktorom písal
najmä známy anglický hľadač ducha,
Paul Brunton, ktorého spisy sú sčas-
ti známe aj u nás. Ramana síce vy-
chádza z tradičnej védantickej školy
jogy, obohacuje ju však originálnou
praktikou sebaanalýzy, sústredeného
sebaspytovania, kto som ja, kto je
táto bytosť, ktorá žije v tomto tele,
hovorí tieto slová, má tieto city, myslí
tieto myšlienky atď. - v koncentrova-

nom očakávaní odpovede - až k zá-
žitku vedomia vyššieho ja (átmanu).
Hovorí síce pritom, rovnako ako os-
tatní učitelia jogy, o zničení nižšieho
ja, jeho technika však v skutočnosti
vedie k jeho premene ako sa o ňu
usiluje západná prax antropozofie.

O mimoriadnych Ramanových
schopnostiach svedčí okrem iného
jeho zmienka, že od r. 1909 došlo k
významnej zmene v aure Zeme, k
ojedinelej udalosti, ktorá bude pôso-
biť počas mnohých generácií - túto
udalosť označil Rudolf Steiner už v
r. 1910 ako počiatok zjavenia Krista
v éterickej sfére Zeme.

Pozoruhodným zjavom je dopo-
siaľ žijúci Satja Sai Baba, známy di-
votvorca z juhoindického Tamilnádu,
ktorý už od detstva udivoval okolie
svojimi schopnosťami materializá-
cie, tvorenia hmoty z ničoho alebo
jej premieňania. On sám však tieto
veci neoceňuje, považuje ich iba za
svoje “vizitky” a aj keď vychádza
rovnako z indickej duchovnej tra-
dície, redukuje všetku zložitosť jej

náuk a škôl na všeobsiahle posolstvo
lásky - ako najvyššej sily, ktorá tvorí
a udržuje všetko vo vesmíre v rov-
nováhe. Povedané jeho slovami: “Je
iba jeden boh, ktorý je vševedúci, je
iba jedna kasta, kasta ľudstva, je iba
jeden jazyk, jazyk srdca, je iba jedno
náboženstvo - náboženstvo lásky.”
Alebo: “Vesmír je telom Božím. Všet-
ko stvorenie je jeho odevom. Miluj
Boha a uvidíš Boha v každom stvo-
rení.”

A musíme mu dať tiež za pravdu,
keď hovorí: “Najlepší guru je Boh v
tebe. Boh je v srdci každej ľudskej
bytosti, čerpaj odvahu a inšpiráciu z
Neho. Je to guru, ktorý má najväčší
záujem o tvoj pokrok.”

Alebo vo vzťahu k etike: “Po-
vinnosť bez lásky je poľutovania-
hodná. Povinnosť s láskou je žiadúca.
Láska bez povinnosti je božská.”

Ak necháme na seba pôsobiť
prosté múdrosti týchto výrokov,
nemôžeme sa ubrániť dojmu, že ide
v podstate o učenie, inšpirované zo
sféry Kristovej, aj keď je vyjadrené
rečou primeranou kultúrnemu pros-
trediu. Znovu sa tu celkom prejavu-
je duch náboženského univerzalizmu
a úsilie o pochopenie pravdy každého
náboženstva.

Kresťanským rysom jeho pôsobe-
nia, pre tradičnú indickú spiritualitu
neobvyklým, je podobne ako u Auro-
binda prenášanie učenia lásky do so-
ciálnej praxe: zakladanie nemocníc,
útulkov, kultúrnych a vedeckých za-
riadení, škôl, vrátane piatich univer-
zít atď. - teda podobných aktivít, aké
rozvíja antropozofia, aj keď samo-
zrejme tu v indickej podobe.

Ak sa teraz v závere pokúsime
zhrnúť naše úvahy a odpovedať na
otázku, aký význam má dnešné stret-
nutie Západu s Východom, reprezen-
tované predovšetkým Indiou a či je
možné vybudovať most medzi obi-
dvomi duchovnými kultúrami a nájsť
ono “spoločenstvo ducha”, ako ho
požadoval S. Rádhakrišnan, potom si
musíme uvedomiť tak svetlú, ako i
temnú stránku tohto osudového stret-
nutia.

Pozitívnym rysom je predovšet-
kým skutočnosť, že konfrontácia o-
boch kultúr prispela k prebudeniu Zá-
padu zo zajatia bezvýchodiskového
materialistického nazerania, do kto-
rého upadol v posledných storočiach

TISÍC PEKIEL BY SOM PREŠIEL
RÁD, KEBY SOM MOHOL POZDVIHNÚŤ
MOJICH KRAJANOV, PONORENÝCH V
NEVEDOMOSTI, A BYŤ MUŽOM IN-
ŠPIROVANÝM JOGOU ČINU.
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vďaka jednostrannému vývoju inte-
lektuálneho poznania, viazaného na
zmysly. Indická duchovnosť tu uká-
zala možnosti prenikania za jeho hra-
nice do sveta príčin.

Po druhé to bola vyspelá medi-
tačná technika ako nástroja poznania
i duchovnej sebarealizácie či už v
najrôznejších formách jogy alebo
iných praktikách, na Západe zabud-
nutých alebo zanedbávaných.

Po tretie, prenikla do vedomia zá-
padného človeka v plnej intenzite
skutočnosť reinkarnácie a karmy, v
Indii overená nepretržitou tisícroč-
nou skúsenosťou, na Západe existu-
júca len zastreto a postupne znovu
objavovaná jednotlivcami (v 18. sto-
ročí Lessing, v 19. storočí Purkyně).

Spolu s týmto nesporným príno-
som však prichádzali aj niektoré ne-
gatívne javy, vyplývajúce z rozdiel-
nosti telesnej i psychickej konštitúcie
východného a západného človeka,
ktorá bráni tomu, aby sa určité prak-
tiky prenášali bez uváženia z jedného
prostredia do druhého.

Ako sme už naznačili v jednej z
minuloročných prednášok, rozhodu-
júcim kritériom je tu rozdielne vedo-
mie ja a vzťah k fyzickému telu. Túto
skutočnosť dobre vystihuje postreh
Rabíndranátha Thákura, ktorý vo
svojich filozofických esejách Sádha-
ná (známych u nás aj z českého pre-
kladu) nachádza príčinu rozdielnosti
západného a východného myslenia v
tom, že prvé vyrástlo už od starého
Grécka v múroch miest, zatiaľčo dru-
hé v lesnej samote prírody. Mýli sa
však v tom, keď trvalé spojenie s
prírodou považuje za prednosť Vý-
chodu - to spôsobilo naopak jeho ne-
hybnosť, zatiaľčo západné oddelenie
sa od prírody a božských síl v nej
pôsobiacich, dalo impulz k novému
vývoju, vedúcemu cez všetky peripe-
tie odlúčenosti, utrpenia a intenzívne-
ho prežívania síl zla k perspektívam
ďalších vývojových stupňov človeka.
Západný človek je preto svojím ve-
domím hlbšie ponorený do fyzického
tela, čo je na jednej strane jeho zdan-
livá nevýhoda – lebo tak je výraznej-
šie oddelený od duchovného sveta a
viac uväznený sám v sebe – na druhej
strane mu to však dáva silnejší pocit
vlastnej individuality a slobodnej
ľudskej osobnosti s vyhraneným ve-
domím ja, ktoré sa nedá tak ľahko
potláčať ako je to na Východe, kde

je spojenie s fyzickým telom voľ-
nejšie.

S tým súvisí i vzťah ku kres-
ťanstvu, ktorý možno označiť, na roz-
diel od všetkých naozaj východných
náboženstiev za náboženstvo “ja
som”, a ktoré sa rozšírilo práve na
Západe, pre ktorý cesta k Duchu
nemôže viesť cez potlačenie alebo
dokonca zničenie ja, ako to prokla-
mujú niektoré radikálne východné
sekty (Radžníš, Maháriši a d.), ale cez
jeho postupnú očistu a premenu. Kaž-
dá iná cesta vedie naspäť, proti smeru
vývoja, k atavistickým, mediálnym
alebo extatickým stavom, ktoré by
sme plným právom mohli označiť
ako luciferské zvody.

Vzhľadom na uvedené kritérium
je príznačné, že India nedospela ani
vo svojich najpoprednejších duchov-
ných predstaviteľoch, akým je ne-
sporne Aurobindo, ku skutočnému
pochopeniu mystéria na Golgote. Je
to pochopiteľné, pretože kresťanstvo
poznávali iba v jeho cirkevnej, dog-
matickej podobe, skôr v jeho ab-
straktnej, racionalistickej teológii a
nie v jeho ezoterike, ktorá až jedine
umožňuje preniknúť k jeho pravej
podstate. Určitou prekážkou tu je i
učenie o opakujúcich sa avataroch,
božských vteleniach či skôr inkorpo-
ráciách hierarchických bytostí vo
významných duchovných učiteľoch
(za takého božského avatara prehla-
suje napr. sám seba aj Sai Baba),
ktoré nie sú totožné s jednorázovou
udalosťou vtelenia božskej bytosti
Kristovej v človeku Ježišovi, ktoré
dalo základný impulz k vývoju ľud-
stva a Zeme. Preto tiež mystérium
zla, utrpenia, smrti a zmŕtvychvsta-
nia, ktoré je s Kristovým impulzom
nerozlučne spojené a stojí v popredí
náboženského zážitku Západu, zosta-
lo indickým mysliteľom v podstate
uzavreté. Ich samádhi je únikom pred
utrpením a smrťou pozemského ži-
vota, návratom do rajského stavu,
kedy ľudské ja bolo ešte neodlíšenou
súčasťou božského vesmíru a splý-
valo s ním - preto v indickej spiritu-
alite chýba prvok vývoja (s výnim-
kou Aurobinda).

Naproti tomu západná cesta je
cestou Parsifalovou - údolím smrti a
vedomým spojením sa s ňou v zmys-
le “in Christo morimur” v ústrety k
zmŕtvychvstaniu, k opätovnému spo-
jeniu s božským svetom, ale na vyššej

rovine ako tomu bolo v minulosti, pri
zachovaní vedomia individuality. To
vyjadruje Pavlovo “nie ja, ale Kris-
tus vo mne”, kde práve ono “vo mne”
naznačuje, že nejde o vyhasnutie ve-
domia ja, ale o jeho umocnenie v spo-
jení s Kristom, božským Ja ľudstva.
Náznaky tejto cesty, ktoré sú zrejmé
tak v starej joge, ako i v Ramanovej
meditácii, treba len doviesť dôsledne
do konca.

Rovnako je treba pochopiť i to,
že sila lásky, ktorá je hlavným mo-
tívom posolstva Satja Sai Bábua, mô-
že naozaj plne vyžarovať iba zo slo-
bodného ja a nie je iba vystupňova-
nou emóciou bezvýhradnej podriade-
nosti, ako je to na ceste bhakti-jogy.
“Láska je múdrosťou, premenenou
v ja”, ako hovorí Rudolf Steiner, a
preto cesta pre západného človeka,
ktorú odporúča, vedie zhora dolu, od
hlavy k srdcu, ktoré je svätyňou pra-
vého ja - a nie zdola nahor, prebúdza-
ním nevedomých životných síl v dol-
nom človeku, ako to učí radža joga,
pre západného človeka veľmi nebez-
pečná, alebo priamym prebúdzaním
srdcového nadzmyslového orgánu,
ako to robia iné druhy jogy - s ob-
chádzaním hlavy, a tým i plného ve-
domého prežívania.

Stretnutie s indickou múdrosťou
by teda malo byť pre západného člo-
veka predovšetkým podnetom, aby si
celkom uvedomil zmysel svojho do-
terajšieho vývoja, svoju súčasnú du-
chovnú situáciu a jej ďalšie perspek-
tívy.

Pre východného človeka by toto
stretnutie malo byť mementom, aby
sa prestal obracať stále do minulosti
a aby svoju obdivuhodnú duchovnú
silu sústredil ku skutočnému pocho-
peniu prítomného Krista, s ktorým
teraz spolupôsobia aj tie bytosti, kto-
ré uctieva ako Krišnu alebo ako Bud-
hu, aby si skutočne uvedomil hlbokú
súvislosť západnej kresťanskej ezo-
teriky s ezoterikou východnou.

Most medzi oboma svetmi je treba
budovať z obidvoch brehov. Iba tak
môže vzniknúť “spoločenstvo du-
cha”, o ktoré sa usilujú veľkí duchov-
ní predstavitelia Západu i Východu.

1 Karel Weinfurter: Ramakrišna.
Světec z Dakšineswaru. Sophia 8, 1995.

2 Paramhansa Jogánanda: Životopis
jogína. Aquamarin, Praha, 1996.


