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Vztah mezi osudem a vlastním úsilím neboli předurčeností a svobodnou vůlí je 
velmi důležité téma. Tato otázka se týká života každého z nás a odpověď na ni se 
snažilo najít mnoho myslitelů. Jeden z možných úhlů pohledu na toto téma je 
rozdělení veškerého života na čtyři části, tak jak to bylo definováno velkými filozofy. 
V sanskrtu byly tyto čtyři aspekty života nazývány “Dharma“ , “Artha“ , “Kama“  
a “Mokša“ . Do češtiny bychom je mohli přeložit takto: 

� Vykonávání povinností (“Dharma“ ) 

� Získávání věcí hmotné povahy (bohatství, majetku atd.) (“Artha“ )  

� Touhy (“Kama“ ) 

� Osvobození neboli duchovní seberealizace (realizace Boha) (“Mokša“ ) 

Nenajdete žádnou oblast lidského života, která by nepatřila do jedné z uvedených 
čtyř kategorií. Duchovní myslitelé dospěli na základě svých vlastních zkušeností 
k závěru, že první a čtvrtá kategorie (vykonávání povinností a duchovní 
seberealizace) souvisí především s vyvíjením úsilí, zatímco druhá a třetí kategorie 
(hmotné vlastnictví a vyplňování tužeb týkajících se světa) se odvíjejí převážně na 
základě osudu. Je velmi důležité tomuto principu porozumět. Když se budete snažit 
plnit svoji povinnost, vaše úsilí povede k tomu, že budete konat v situaci svoji 
povinnost. Když se snažit nebudete, povinnost nesplníte. Plnění povinnosti máte ve 
svých rukou, nezávisí to na osudu. Podobně u čtvrté kategorie, jestliže se budete 
snažit o osvobození a duchovní poznání, váš vývoj se tím urychlí, na cestě se vám 
dostane vedení a nakonec cíle dosáhnete. Pokud o duchovní vývoj usilovat nebudete, 
nikdo se nebude obtěžovat pomáhat vám k získání osvobození. Vlastní úsilí má 
v první a čtvrté kategorii největší vliv. 

Pokud se týká problému získávání věcí hmotné povahy (peněz, majetku, postavení 
ve světě, prestiže či dobrého zaměstnání) a skutečnosti, zda se vám vyplní vaše přání, 
moudří lidé prohlašují, že tato druhá a třetí kategorie je spojena především s faktorem 
osudu. Jak k těmto závěrům dospěli? Vycházejí ze zákonů karmy. Věcí hmotné 
povahy a  vyplnění přání se každému dostává na základě jeho minulé karmy. Všechny 
naše činy, které jsme v mnoha svých životech vykonali, vytvořili naši tzv. 
nahromaděnou karmu, z níž se část projeví v našem životním osudu.  

Jako příklad bývají například uváděni lidé, kteří dnem i nocí pracují, aby zbohatli, 
a  stejně žádného úspěchu nedosáhnou, zatímco mnoho jiných lidí se o své bohatství 
příliš nezasloužilo a přesto přišli k  velikému majetku. Stejně tak se některým lidem 
mnoho z jejich přání splní, aniž by se o to příliš snažili, zatímco jiným se v životě 
máloco odehrává podle jejich přání, přestože vyvíjejí velké úsilí. 
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Vyvstává otázka, zda má vůbec cenu vynakládat velké úsilí, když tím nemůžeme 
příliš ovlivnit ani získání materiálních prostředků, ani vyplnění svých přání. Moudří 
praví, že není nutné přepínat své úsilí k získávání věcí ve světě. Máme se tedy úplně 
přestat snažit? Měli bychom být především neustále pozorní. Každou situaci bychom 
měli pozorně zvážit, protože rozum je schopnost, které se nám jako lidským bytostem 
dostalo. Přicházejícím situacím bychom měli věnovat plnou pozornost. V případě 
bohatství, jste-li pozorní a také se snažíte zdokonalovat se, budete schopni využít 
nabízené příležitosti k získání bohatství. Avšak nejste-li pozorní a neusilujete o své 
sebezdokonalení, příležitost k získání bohatství nevyužijete nebo ho nebudete schopni 
správně využít. Být si vědomi všech okolností a možností je jednou z nejcennějších 
lidských vlastností.  

Pokud si ale myslíte, že si můžete situace vytvářet podle své vlastní vůle, nebo že 
je získané bohatství výsledkem pouze vašeho vlastního úsilí v tomto životě, mýlíte se. 
Zřejmě jste jednali způsobem, bez kterého byste bohatství nedosáhli, ale buďte si 
vědomi toho, že skutečnou příčinou vašeho zbohatnutí nebyly vaše aktivity, ale váš 
osud. Mnoho lidí vynakládá každodenně fanatické úsilí, aby zbohatlo, a přesto se 
jejich finanční situace nezlepšuje. Na druhou stranu, pokud máte o peníze přijít, 
přijdete o ně, ať děláte, co děláte. Aby zmizelo celé vaše bohatství, stačí udělat 
jednoduchou chybu při nějaké finanční transakci. Možná se vám vyplní vaše osobní 
touha mít syna, ale nikdo vám nezaručí, že to bude navždycky, protože vaše dítě může 
onemocnět nebo i zemřít. Je proto pouhou sebestřednou iluzí žít v přesvědčení, že jste 
si splnili svá přání nebo získali svůj majetek na základě své vlastní inteligence a úsilí. 

Když se světci zmiňují o uvedených čtyřech aspektech lidského života, užívají 
slova ‘především'. Z toho vyplývá, že první a čtvrtá kategorie je sice především 
ovlivňována úsilím, ale zároveň je i zabarvena osudem. Stejně tak druhá a třetí 
kategorie podléhá osudovému předurčení, ale je otevřená v menší míře i faktoru 
vlastního úsilí. Ironií lidského života ale je, že nejvíce úsilí vynakládáme právě na 
získání hmotných věcí a přání ve světě! Na druhé straně plní většina lidí své 
povinnosti obvykle jen pod nátlakem a s nechutí. Pokud ale v kanceláři nesplníte 
práci, která je vaší povinností, může vás vedoucí propustit. Manželka před vámi asi 
práskne dveřmi, pokud se  nebudete alespoň nějakým způsobem podílet na chodu 
domácnosti. Obecný postoj k povinnostem většinou bývá splnit jen nevyhnutelné 
minimum. 

Pokud jde o osvobození a duchovní seberealizaci, většina lidí se jimi vůbec 
nezabývá. Někdy mohou mít lidé k duchovní cestě dokonce negativní postoj. Většina 
lidí nemá vůbec o duchovní prozření zájem, a i když se někteří lidé začali tímto 
čtvrtým prvkem v životě zabývat, většina z nich si myslí, že se to stane, chce-li tomu 
Bůh, a že se tyto věci odehrávají jako součást osudu.  

Když ztotožňujeme sami sebe pouze se svým tělem, pak je pro nás přirozeně 
nejdůležitějším cílem života získání světského bohatství nebo vyplnění si svých přání 
týkajících se světa. Ve skutečnosti ale nejsme tělem. Ztotožňování své skutečné 
existence s tělem nás připoutává ke druhé a třetí kategorii.  

Pokud se tělo stává středem našeho života a věnujeme mu svoji veškerou 
pozornost, zapomínáme, že jsme duší. Duše žije v těle. Tělo je příbytkem duše, ale 
duše není tělem. Žijeme-li v představě, že jsme tělem, dochází ke zkušenosti, kterou 
nazýváme smrtí. Dobrovolně jsme překryli svou duši závojem představy těla. Přitom 
jsme na úrovni duše nesmrtelní. Duše se nikdy nezrodila a nikdy nezemře. Je to jen 
naše nevědomost, že si toho nejsme vědomi. Spojujeme svoji existenci pouze s tělem, 
a proto cítíme bolest, když tělo někoho blízkého zemře. Přitom nastává nové zrození 
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a tento koloběh pokračuje dál a dál, protože chybně ztotožňujeme svou vlastní 
existenci s tělem. 

Považujeme-li tělo za nejdůležitější prvek svého života, pak pro nás přirozeně 
získávání bohatství, postavení, prestiže a materiálních věcí (druhá kategorie) 
a naplňování přání týkajících se světa (třetí kategorie) nabývají velké důležitosti. Tyto 
prvky se vztahují k tělu. Pokud svoji existenci s tělem neztotožňujeme a na první 
místo ve svém životě postavíme povinnosti (první kategorie), potom začínáme nový 
život. Jakmile se pozornost soustřeďuje více na vykonávání povinnosti a povinnost se 
postupně stává službou a uctíváním, začne člověk ztrácet zájem o hmotné bohatství 
a smyslové požitky.  

Takový člověk je prostě uspokojen jen tím, co je nezbytné pro základní živobytí. 
Upouští od snů o zbohatnutí, protože vidí marnost získávání hmotných věcí. Spokojí 
se jen s přiměřenými základními potřebami k životu a uniká tak z víru přání. Přijme 
za svůj ten nejprostší možný způsob života. Uvědomí si, jak byl dříve v životě 
zapleten v přáních, která nemají konce. Nikdy se nepřestanou objevovat reklamy na 
nejnovější modely aut. Pokud je vaše auto provozuschopné, proč byste si měli 
kupovat nové? Někteří lidé snadno propadají závisti, například si začnou myslet, že je 
jejich auto nemoderní jen proto, že si jejich soused právě koupil poslední model. 
Takto se stále dokola točí kolotoč lidských přání. Jakmile začnete více chápat smysl 
života, vaše přání získávat hmotné věci  se začnou zeslabovat.  

Postupně začne ustupovat do pozadí třetí aspekt života - světská přání. Hledající si 
začíná uvědomovat, že by se měl učit vzdávat se svých přání a rozlišovat mezi 
potřebami a touhami. Měli bychom jíst kvalitní jídlo, abychom byli zdraví, ale není 
nutné chodit do nejlepších restaurací. Podle ročního období se musíme přiměřeně 
oblékat, ale nepotřebujeme mít drahý kožešinový kabát. Takto postupně začnete měnit 
své postoje, až přijde čas, kdy dojde spontánně k rozvinutí čtvrtého faktoru - duchovní 
seberealizace neboli realizace Boha. 

Pokud jde o vztah osudu a vlastního úsilí ke čtyřem základním aspektům lidského 
života, měli bychom vynakládat své úsilí na plnění povinností a získání duchovní 
seberealizace. Naopak pokud jde o hmotné záležitosti, společenské postavení a naše 
přání, zde hraje základní roli osud. Přestože jsou situace ve světě ovlivňovány 
osudem, musíme v nich zůstat pozorní a připravení využít příležitost. 

Vztah mezi osudem a svobodnou vůlí by se dal shrnout takto: Nikdo není 
svobodný ve vztahu k získávání majetku a naplňování přání ve světě. Tyto okolnosti 
jsou závislé na osudu, a proto je zbytečné na ně vynakládat velké úsilí. Svobodná vůle 
existuje - každý se může svobodně rozhodovat ve vztahu ke svým povinnostem 
a k rozhodnutí se pro poznání Boha. Nechť vám všem Bůh pomůže nalézt nejvyšší 
Pravdu ve vašem vlastním životě. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


