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NÍM KARÓLÍ

BÁBA 
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2.1  Úvod
Ním Karólí Bába (nebo též Níb Karórí52 či svými 

žáky nazývaný Mahárádždží) po sobě nezanechal žád-
né učení, ví se o něm málo, a i když byl zejména ve stá-
tech Uttarpradéš, Uttaráňčal, Gudžarát relativně do-
cela známý, stále zůstává spíše záhadou. Vyjadřoval se 
samozřejmě k mnoha tématům, takže jeho filosofie či
pohled na věci se dají z těchto promluv vytušit a získat 
nějakou formu, nicméně tato forma je velice pružná, 
často „bez formy“, jelikož vždy záleželo na konkrétní 
situaci a konkrétním jedinci. Proto bude v této kapi-
tole věnováno i dost prostoru příhodám z jeho života 
či svědectvím osob, které s ním přišly do styku, proto-
že mnoho napoví o jeho duchovnosti a také proto, že 
prostě jiné další prameny neexistují.
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2.2
Život

a osobnost
2.2.1
Základní biografické údaje53

Ním Karólí Bába se narodil ve státě Uttarpra-
déš ve vesnici Akbarpur blízko města Ágra do bráh-
manské rodiny. Přesné datum známo není, ale prav-
děpodobně to bylo kolem přelomu století. Původ-
ně se jmenoval Lakšmí Nárájan Šarma. Jeho otcem 
byl pandit Durga Prašád Šarma, vzdělaný bráhman, 
který byl horlivým uctívačem Hanumána54 (Hanu-
mánův kult byl velice významný i pro celé působení 
Ním Karóli Báby, jak bude popsáno níže). V dětství 
byl malý Lakšmí Nárájan vzděláván v sanskrtu v Be-
náresu, ovšem jeho matce se po něm stýskalo, tak se  
po čase vrátil a matka mu brzy, když mu bylo 8 let, 
umírá na choleru. Když se poté jeho otec znovu oženil, 
Lakšman Nárájan se špatně snášel s otcovou novou man-
želkou a měl s ní časté konflikty, což vedlo k tomu, že 
o pár let později opustil domov, ale mezitím došlo 
ještě k jiné důležité události, kterou byla jeho svatba. 
Jak bylo v Indii v té době zcela běžné, byla domluvena 
tradiční svatba ještě v dětském věku ženicha i nevěsty 
a Lakšmí Nárájan byl ve svých 12 letech oženěn s de-
setiletou dívkou jménem Rám Béti55 (více k jeho man-
želství bude uvedeno níže). Ovšem velmi brzy poté 
odešel z domova do státu Gudžarát, kde strávil něko-
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lik let. Nejdříve žil jako sádhu pod jménem Lakšman 
Dás v rámci dnes neznámého žebravého řádu, jehož 
představený si jej oblíbil natolik, že mu plánoval v do-
spělosti předání své funkce. To se ovšem setkalo s ne-
pochopením u ostatních členů řádu a Lakšman Dás 
raději řád opustil. Poté strávil další léta ve vesnici Bá-
bánia blízko města Morbi (stát Gudžarát) poblíž ášra-
mu světice jménem Ráma Báí. Jelikož trávil mnoho 
hodin denně v jezeře, lidé ho začali nazývat Tálaija 
Bába56. Po tomto období se budoucí Ním Karólí Bába 
vydal na pěší cesty po různých koutech Indie, šel pou-
ze v bederní roušce a s jediným vlastněným předmě-
tem, s rozbitým hrncem, ze kterého jedl i pil. Podle 
svědectví přitom absolvoval i posvátnou pouť po bře-
zích řeky Nármády ve společnosti jednoho velmi sta-
rého jógina (údajně mu mělo být kolem šestnáctiset 
let), který mu na konci pouti měl předat své siddhi57. 
Pravděpodobně během 20. let minulého století se usa-
dil blízko vesnice Níb Karórí, po níž dostal své nové 
jméno. Žil postupně ve dvou jeskyních vyhloubených 
pro něj vesničany. V Níb Karórí začal Bába mít více 
kontaktů s lidmi a zejména s dětmi často hrál jejich 
hry. Po několika problematických situacích s místní-
mi bráhmany, kteří jej napadali, protože odmítal dary 
od příchozích, které jim potom mohl, podle jejich 
názoru, věnovat, Bába z Níb Karórí odešel a cestoval 
několik dalších let po celé Indii. Ve 40. letech se začal 
častěji ukazovat kolem Nainítálu a Almóry v himálaj-
ském podhůří v dnešním svazovém státě Uttaráňčal. 
Jeho pověst se rychle rozšířila a brzy, kdekoliv se ob-
jevil, jej následovaly spousty vesničanů, kteří si přáli  
od něj dostat radu či požehnání. 

V 50. letech začal zakládat první chrámy, vždy 
věnované Hanumánovi, v Nainítálu, v Káňčí, v Riši-
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kéši atd., ovšem nikdy v nich nestrávil dlouhou dobu 
a jejich vedení předával místnímu společenství. Vždy 
věnoval mnoho pozornosti ženám a jejich postavení 
a ženy v jeho ášramech a chrámech měly naprosto 
rovnoprávné postavení s muži a podílely se na všech 
činnostech. Každý návštěvník ášramů dostal pokaž-
dé mnoho jídla, putující sádhuové i nějaké peníze  
na cestu. To bylo u Ním Karólího příznačné, vždy dbal 
na to, aby každý měl dostatek stravy, často i nabízel 
přespříliš, ale zřejmě to bylo působení přes stravu  
na duchovní stav člověka, jak alespoň uvádí Ram Dass 
ve své knize Zázrak lásky58. 

Další charakteristika Ním Karólího je ta, že 
opravdu nikde nesetrvával příliš dlouho a nikdo ne-
věděl, jaké budou jeho další kroky. Neměl rád při-
poutanost a jakmile cítil jen její náznak, většinou bez 
oznámení rychle místo opustil. Takto navštěvoval bez 
ustání mnoho míst, domovů, ášramů, chrámů, často 
zcela nečekaně. Snažil se ve všech svých následovní-
cích pěstovat postoj ke všem jako k jedné velké rodině, 
vidět celý svět jako svou rodinu. Říkával: „Celý vesmír 
je náš domov a všichni jeho obyvatelé jsou naše ro-
dina. Každá žena je matka nebo sestra a každý muž 
otec nebo bratr. Všichni jsou Boží rodina. Ta nejvyšší 
služba může být vykonaná pouze za předpokladu, že 
vaše myšlenky směřují k Bohu. Místo, abychom viděli 
Boha v určité podobě, je lepší vidět ho ve všem.“59 

Jak již bylo naznačeno a co je zajímavé a výji-
mečné a co nikdo bezmála do konce jeho života ne-
věděl, je skutečnost, že byl též otec rodiny, o kterou 
se prý dobře staral a vždy ji dobře zabezpečil. Ovšem 
toto se stalo šířeji známým až v posledních letech jeho 
života a je třeba říci, že mnohým jeho následovníkům 
dodnes působí jisté potíže tento fakt přijmout. Ze dvou 
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důvodů. Za prvé si tolik na něj zvykli jako na svého 
gurua, na svého bábu (bába v hindštině znamená dě-
deček, též asketa, někde i otec), že jej nechtějí vidět 
jako otce jedné partikulární rodiny. Za druhé, a to je 
objektivnější důvod, nedovedou si vysvětlit i z důvodů 
možností fyzické přítomnosti, jak mohl dokázat starat 
se o rodinu a zároveň být nepřipoutaným svobodným 
jedincem, sádhuem, jóginem, poskytujícím duchovní 
pomoc a asistenci tisícům obyvatel Indie. Zřejmě to 
byl Ním Karólího záměr ukázat, že pravá duchovnost 
se dotýká všech aspektů lidského života a nic jí není 
cizí. Jak již bylo řečeno, jeho žena se jmenovala Rám 
Béti. Mladší syn, Dharma Nárájan (*1937), jemuž je 
nyní přes sedmdesát let, žije v Ním Karólího ášramu 
ve Vrindavánu a pracuje pro odkaz svého otce. Babád-
žího dcera Girija (*1945) žije nedaleko v Agře a také 
většina její rodiny je nějak zapojena do činností spja-
tých s odkazem Mahárádždžího. Třetí, nejstarší syn 
Šrí Anegh Singh (*1925), žije v Bhópálu. Podle jejich 
slov s nimi jejich otec trávil relativně dost času, byl 
doma například dva týdny a potom zase na dva týd-
ny odešel, většinou se to takto střídalo a děti neměly 
valného tušení, kdo ve skutečnosti je. Choval se k nim 
prý zcela přirozeně jako otec, hrál si s nimi, staral se  
o ně, asistoval u jejich svateb a pomáhal jim se vzdělá-
ním, se svou ženou, tedy jejich matkou, měl normální 
vztah (i včetně menších manželských rozepří), a ony 
se až v druhé polovině 60. let začaly postupně doví-
dat totožnost Mahárádžiho jako duchovního mistra60. 
I když i před tím ho někdy viděly v přítomnosti žáků, 
ale Maharádždží prý vždy situaci tak vhodně „zaka-
mufloval“, že jim nic nápadného nepřišlo61. 

Jiné to bylo s jeho ženou, Rám Béti. Když ji vlast-
ně v dětství brzy po svatbě opustil, její situace nebyla 
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jednoduchá, žila velice chudě a také musela z důvodu, 
že ji opustil manžel, snášet posměch sousedů. Ovšem 
Babádží se k ní později ve 20. letech vrátil62 (muse-
lo to být souběžně s jeho působením v Níb Karórí či 
ihned poté) a začal s ní žít normální manželský život. 
Je pravdou, že za ním někdy docházeli různí jógini  
a sádhuové, on sám také všelijak odcházel, ale rozhod-
ně už byl svojí ženě oporou. Rám Béti určitě věděla 
pravou „totožnost“ Ním Karólí Báby, ale nikdy o tom 
nechtěla hovořit a vynadala každému, kdo se na to 
zeptal63. Dokonce v pozdějších letech byl Maharádž-
dží v rodné vesnici někým na způsob našeho starosty, 
podílel se na oslavách různých státních svátků64 a ani 
nikdo z vesnice nevěděl o jeho „druhém“, duchovním 
životě65. Pro mnohé z Mahárádžiho žáků je celá situ-
ace s jeho rodinou jedním z jeho zázraků, lílou, skrze 
niž poukazoval na mnohovrstevnatost a neomezenost 
života v Bohu. 

Ním Karólí Bába opustil tento svět 11. září 1973 
ve Vrindávanu. Mezi jeho následovníky či příznivce 
patřili příslušníci všech náboženství, dokonce i ateisté. 
Ze západních žáků je nejznámější Ram Dass, původ-
ním jménem Richard Alpert, harvardský psycholog, 
jenž se v 50. a 60. letech stal známým výzkumem účin-
ků psychedelických drog, zejména LSD, který prová-
děl spolu s Timothy Learym. Mezi Bábádžího indické 
stoupence patřili jeden z prezidentů Indie, V. V. Giri, 
mnozí ministři a také bývalý indický premiér Džavá-
harlál Néhrú66. Doložená je příhoda, kdy se Nehrú ob-
rátil na Ním Karólího s prosbou o radu během indic-
ko-čínské války v roce 1962. Čínská vojska překročila 
indické hranice a generálové žádali Nehrúa, aby vydal 
rozkaz k evakuaci Dillí. Nehrú se k tomuto kroku ne-
mohl odhodlat a poprosil jednoho ze svých ministrů, 
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jež byl Ním Karólího žákem, aby mu zprostředkoval 
kontakt. Ním Karólí po chvíli po telefonu sdělil, ať Ne-
hrú zachová klid, že čínská vojska se začala stahovat. 
Druhý den opravdu přinesli generálové zprávu, že Čí-
nané odcházejí a evakuace Dillí nebyla nutná.

2.2.2  Další charakteristiky 
osobnosti Ním Karólí Báby
Ním Karólí Bába ve svých pozdějších letech ani 

svým zjevem neodpovídal alespoň některým předsta-
vám, jak má vypadat indický svatý muž. Vypadal spíše 
jako běžný Ind, i když vlastnil pouze spodní oblečení  
a deku, co měl přes sebe. Spíše je tím myšleno, že ne-
měl na sobě žádné znaky, jež běžně zdobí indické jógi-
ny a sádhuy, např. znamení na čele, modlitební korále, 
či specifický oděv.

I jeho pokoj byl ukázkou skutečné jednodu-
chosti. Byla v něm postel a konev, jinak nic. Choval 
se velice nenuceně, přirozeně a vždy svým chováním 
přinášel odpovědi přítomných na jejich otázky, aniž 
by tyto otázky vyslovili. 

Na druhou stranu vůbec nepřijímal přílišné 
uctívání a také negativně reagoval, pokud některý 
z jeho následovníků vyprávěl, že se mu přihodil s Bá-
bou nějaký zázrak či neobvyklá příhoda. Stejně tak se 
mohlo stát, že když někdo přišel do ášramu, aby se mu 
poklonil, Bába mu řekl, že tam žádný Bába není a ať se 
jde radši pomodlit k božstvům v chrámu67. Jako mnozí 
mistři v hinduistické i buddhistické tradici, Ním Ka-
rólí měl velmi nekonformní chování, často se na ně-
koho utrhl či někomu vynadal, někdy se choval zcela 
bláznivě, jindy se smál, plakal, nebo zase projevoval 
ohromnou laskavost a lásku, při zmínkách o velkých 
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duchovních zjevech minulosti jako byli Ježíš, Ráma, 
ale i při běžném hovoru se mohl velmi hluboce do-
jmout. Nicméně podle svědectví účastníků to vždy 
vedlo k jejich duchovnímu růstu a sebereflexi.

Běžně nepřijímal žádné peníze od západních 
žáků, pouze někdy trochu od místních chudých,  
u nichž viděl velkou sílu v takovém obětování a vždy 
jim za to vzdal úctu a opětovně tyto dary zase roz-
dal. Měl velké sympatie ke všem chudým a strádají-
cím a podněcoval u všech ušlechtilost, charitativnost  
a obětování pro druhé. Velmi si vážil schopnosti něco 
obětovat v situaci, kdy sami nemáme příliš. 

Jeho schopnost vědět o všech i ty nejintimnější 
detaily a znát jejich myšlenky byla všeobecně známá. 
Bába ovšem nikdy nikým neopovrhoval, naopak mno-
hé uváděl do rozpaků svou náklonností k nim, i když 
oni sami věděli, že jejich nedávné myšlenky a činy ne-
byly zrovna příkladem ušlechtilosti a čistoty. Špatné 
zvyky vůbec otevřeně nevyčítal, někdy spíše v nich  
i někoho podpořil, což nakonec vedlo k tomu, že do-
tyčný sám od sebe, ze své vůle, jistých zlozvyků zane-
chal. Mnoho času trávil v domácnostech svých žáků  
a řešil s nimi každodenní problémy a starosti, či jim 
radil v otázkách sňatku, studia nebo zaměstnání. Stej-
ně tak často navštěvoval jiné jóginy a sádhuy, jimž ně-
jakým způsobem pomáhal v duchovním pokroku. 

Byl velice respektován i jinými významnými 
duchovními mistry Indie jako byli Ramana Mahari-
ši, Svámí Šivánanda, Ánandamájí Má a další. On zase  
na druhou stranu hovořil s velkou úctou o těchto jme-
novaných a dále například o Rámakršnovi, Sai Bábovi 
ze Širdí, Nitjánandovi, Deoria Bábovi, Sombárí Bábo-
vi, Hairakhan Bábovi atd.68. Navštěvoval křesťanské 
chrámy, sikhské gurudváry, posílal své žáky do bud-
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dhistických škol a také navštívil na přání indického 
velvyslance Mekku69. Přesto, i když jiným radil a do-
poručoval, aby následovali svá náboženství a své ritu-
ály, on sám zůstával vně všech struktur, rituály pokud 
možno vynechával nebo je zbavoval přílišné vážnosti  
a také nedodržoval mnohá pravidla a předpisy, když 
to uznal za vhodné. 

Jak již bylo řečeno, uznale se o něm vyjadřova-
li jiní duchovní mistři z Indie, ale nejenom z ní. Díky 
Ram Dassovi se stal částečně populárním i na Západě, 
ovšem možná první z duchovních osobností ze Zápa-
du, která se s ním setkala, byl bulharsko-francouzský 
filosof a učitel Omraam Mikhaël Aïvanhov. Setkali se
již v roce 1959 a podle Aïvanhovových slov mezi nimi 
vzniklo hluboké přátelství. K setkání došlo vlastně 
tak, že Aïvanhov si na svých cestách v Indii přál setkat 
se s Bábádžím, o kterém píše Jógánanda ve své kni-
ze Autobiografie jógina. A dostal ve formě myšlenky 
od Bábádžího zprávu, že se setkají 17. černa ve městě 
Almóra. Když se Aïvanhov dostavil na místo setká-
ní, čekal tam Ním Karólí Bába a poté spolu strávili 
s přestávkami několik týdnů. Aïvanhov tedy přiro-
zeně považoval Ním Karólí Bábu za totožného s Bá-
bádžím, o němž psal Jógánanda. Později tvrdil, že  
na jejich totožnosti zase tolik nezáleží, co pro něj bylo 
důležité, že Ním Karólí Bába byl bezpochyby sku-
tečným a mimořádným duchovním mistrem, což si 
mohl (Aïvanhov) podle svých slov osobně ověřit.70 
Zajímavé je, že ani mezi Ním Karólího žáky nepa-
nuje jednota v názoru, kdo Mahárádždži skutečně 
byl. Někteří tvrzení o jeho totožnosti s Bábádžím Jó-
ganandovým odmítají, jiní to považují za možné, je-
likož tělesný projev Ním Karólí Báby považují jen  
za jednu z jeho mnoha manifestací. Mezi druhou sku-
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pinu patří například jeden z jeho nejstarších žáků, 
Bába Šarma71, který znal Mahárádždžiho již od roku 
1952. 

Vedle toho jsou známy případy, kdy viděl Ním 
Karólí Bábu někdo velmi starý a říkal, že to není mož-
né, že ho viděl jako dítě a Bába vypadal stejně. Také 
v něm mnozí, již dospělí a starší lidé, poznávali gurua 
jejich dědečka či otce. V Indii si to nemohou vysvětlo-
vat jinak, než že to byl Ním Karólí Bába v jiném, před-
chozím těle72, což i on sám vícekrát naznačil. 

Dle Mahárádždžího Bůh sídlí v každém srdci, 
také hovořil o stravě jako o Bohu a k vizi či zkušenosti 
Boha řekl: „Bůh existuje ve všech aspektech přírody, 
celého stvoření. Nikdy není mimo náš pohled. Je to 
naše chyba, když nejsme schopni ho vidět a upřímně 
se o to nesnažíme. Nesmíme omezovat svůj pohled. 
Omezené sklony naší mysli nás udržují natolik zaple-
tené do světských záležitostí, že si Boha neuvědomu-
jeme. Nečisté myšlenky nám brání v dosažení míru 
v mysli a božské lásky“, a pokračoval: „Nic není Bohu 
dražší než láska.“73 

Svým způsobem praktikoval mantra jógu,  
a to neustálým opakováním jména Ráma (ve fonetic-
kém přepisu „Rám“). Opakování božího jména, ať už 
ve formě z hinduistické tradice (Ráma, Rádha, Kršna, 
Šiva) či z jakékoliv jiné, přikládal velkou důležitost  
a viděl v tom jeden ze způsobů, jak splynout s bož-
stvím. Povzbuzoval k neustálému uctívání Boha 
v myšlenkách, slovech a činech, které vede ke sku-
tečně nezištné a nepřipoutané službě. Nicméně tato 
nezištnost a nepřipoutanost je vždy dosažena pou-
ze a výlučně díky milosti Boží. Připoutanost, lpění  
a egoismus jsou podle Ním Karólího největší překážky 
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v uvědomění si Boha a radil lidem, aby se co nejvíce 
odevzdali Boží vůli a pěstovali v sobě důvěru a lásku 
k Bohu: „Důvěřujte Bohu a ty nejtěžší úkoly se stanou 
snadnými.“74 


