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Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Naše životy jsou nepochybně předurčeny osudem. Je však třeba správně chápat, co 
se osudem myslí. Osud vám nespadne do klína odněkud z nebe, nevytváří ho pro vás 
nějaká vzdálená instituce či síla. Osud je důsledkem našich činů v předchozích 
životech.  

V každém z našich životů nějakým způsobem jednáme. Na základě našich činů 
vzniká náš budoucí osud. Následky všech vykonaných aktivit se pro duši do budoucna 
ukládají.  

Karmu můžeme rozdělit na tři části.  

� Nahromaděná karma. Souhrn důsledků všech našich činů se nazývá 
nahromaděná karma (v sanskrtu “sančita karma“).  

� Aktuální karma. Do naší stávající karmy (v sanskrtu “krijamana karma“) patří 
naše současné činy, které připravují naši budoucí karmu.  

� Osud. Pro každé z našich zrození se oddělí část nahromaděné karmy určená 
právě pro tento život. Osudem myslíme právě tuto, v sanskrtu nazývanou “prarabdha 
karmu“, která je jen částí naší nahromaděné karmy. Podle Božího Plánu je pro 
jednotlivý život člověka vybrán určitý osud.  

V literatuře najdete podrobnější výklad karmického procesu, ale není potřeba tomu 
více rozumět. Nedoporučuji vám věnovat těmto teoriím čas. Důležité je, abyste 
porozuměli základním principům karmy a začali se podle nich v životě řídit. Vaším 
cílem by nemělo být získání vědomostí, ale jak co nejrychleji dosáhnout osvícení 
neboli duchovní seberealizace.  

Osudem je řízeno všechno, co se na materiální rovině v našem životě 
odehraje.V sanskrtu se v souvislosti s osudem používají tři pojmy: “džátí“ , “áju“ ,  
“bhóga“ . Osudem je nám dáno naše narození (“džátí“ ), věk, kterého se dožijeme 
(“áju“ ), a všechny příznivé a nepříznivé situace, odehrávající se mezi tím (“bhóga“ ). 
Celý příběh našeho života je postaven na těchto třech faktorech: Narodíme se, 
procházíme příjemnými i nepříjemnými událostmi a potom zemřeme. Žádný další 
čtvrtý faktor tu není. Mezi začátkem a koncem našeho života se neustále střídají 
situace – z některých se radujeme a nad jinými zase naříkáme.  

Před chvílí jste měli povznesenou náladu a chuť oslavovat, ale po tom, co jste se 
dozvěděli o ztrátě pracovního místa, jste najednou zoufalí. Jakmile se vám podaří 
získat dobré zaměstnání, váš obličej se znovu rozzáří. Do té doby, než přijde nějaká 
jiná pro vás nepříznivá zpráva a vy se zase zhroutíte. Celý život je střídáním období 
nahoře a dole. Osud si s každým z nás takto zahrává. 
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Osudem je dán čas a místo zrození, dále například naše vzdělání. Náš zdravotní 
stav je z velké části předurčen osudem, ale podílejí se na něm i naše současné činy. 
Všechny tři zmíněné typy karmy se v našem životě prolínají a vzájemně ovlivňují. 
Události jsou dány osudem (“prarabdha karmou“), určitý vliv má i naše aktuální 
jednání (“krijamana karma“), které se zároveň vpisuje do naší nahromaděné karmy 
(“sančita karma“) pro budoucí životy. Takto se karmický kruh točí a točí stále 
dokola. 

Nyní se dostáváme k otázce, zda můžeme svůj osud ovlivnit. Svůj osud nemůžete 
zásadně změnit. Existuje tedy v lidském životě nějaká svoboda? Ve svých rukách 
máte jedinou svobodnou volbou: Můžete dosáhnout osvícení a vnímat Boha jako 
součást svého života. K lidskému životu patří pouze tato svoboda, která je zároveň 
možností dostupnou jen lidem. Zatímco ostatní okolnosti svého života změnit 
nemůžete, duchovní realizaci získat můžete. Proč? Duchovní seberealizace,  neboli 
osvícení,  není součástí osudu,  tak jako ostatní materiální danosti vašeho života.  

Žádné životní okolnosti nevylučují touhu a usilování o duchovní seberealizaci. 
Tajemství duchovní cesty spočívá v pochopení, že duchovní pokrok se často odehrává 
rychleji, když čelíme nějakým protivenstvím, než když se nám v životě daří. Když je 
nám dobře a máme dost peněz, plánujeme, kam bychom se vypravili za zábavou. 
Duchovní praktikování odkládáme na později. Někteří lidé mají za to, že zabývání se 
duchovností je záležitostí seniorů.  

Naopak, když procházíme obdobím těžkostí, voláme Boha, aby nám pomohl. 
Duchovní pokrok často nastává právě v době, kdy je nám těžko. Vždyť kdo by se 
staral o duchovní vývoj v  objetí své přítelkyně či přítele. Když se váš milovaný či 
milovaná začne poohlížet po někom jiném, zaskočí vás to a voláte Boha: „Ta zrada mi 
zlomila srdce, Ó Bože…“  

Takový je pravdivý pohled na náš život. Pokud trochu o životě přemýšlíte, začnete 
vidět, jak vám Bůh staví do cesty právě takové věci, abyste se Mu přiblížili. Jako by 
vás chtěl každou situací ponouknout: „Duše, dal jsem ti lidské tělo, abys prozřela.“    
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