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OSUD (KARMICKÉ ZÁKONY) 
 

………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 

 
Našimi životy se prolínají dva důležité faktory: náš osud a naše současné jednání. 

Lidstvo si odnepaměti pokládá zásadní otázku, zda má člověk v životě nějakou 
svobodu. Do jaké míry se můžeme svobodně rozhodovat a jednat? Máme vůbec 
nějakou svobodnou vůli? Odpověď je jednoznačná: Všichni máme k dispozici pouze 
jedinou svobodu – dosáhnout nebo nedosáhnout vědomí Boha. Všechny ostatní 
situace a životní okolnosti nemáme ve svých rukách, protože nám byly osudem 
předurčeny již v okamžiku narození.  

 
Osud nám nebyl seslán náhodou odněkud z nebe. Svůj osud jsme si vytvořili svými 

činy v minulých životech. Situace, do nichž se v současnosti dostáváme, jsou 
důsledky našeho předchozího jednání. Naše současné jednání zase zakládá náš 
budoucí osud. 

 
V otázce, zda lze ovlivnit svůj osud, se můžeme setkat s dvěma mylnými názory. 

Někteří lidé na osud nevěří a jsou přesvědčeni, že si mohou svůj život zařídit podle 
svých představ. Jiná skupina lidí zase prohlašuje, že je vše řízeno osudem a není proto 
zapotřebí se o nic přičiňovat. Správně chápat povahu života znamená plnit ve všech 
situacích, které k nám v životě přicházejí, svoji povinnost. 

 
Osudem je nám předurčeno určité tělo, rodina, množství peněz, práce nebo 

například i  nehody a neštěstí… Naopak o sebezlepšování a snaze o duchovní 
naplnění osud nerozhoduje. Je na vás, zda se budete nebo nebudete snažit. 

 
Úspěch ve světě nemá význam, protože když vaše smrtelná existence skončí, 

nemůžete si nic vzít s sebou. Avšak jakýkoli vnitřní vývoj, kterého jste dosáhli, 
zůstává trvale s vámi. 

 
     Pozorujíce situace, do kterých se různí lidé dostávají, může nás občas napadat, 
jestli není Bůh zaujatý. Je ale nevědomostí myslet si, že On někoho před někým 
upřednostňuje. Rozdílné životní situace jednotlivých lidí jsou způsobeny jejich osobní 
karmou. Co člověk zaseje, to také sklidí. Všechny činy, které vykonáte, přinesou své 
ovoce. Váš současný život je sklízením ovoce vašich minulých činů. Podle toho 
přináší život různým lidem různé situace ve světě, například je někdo respektován a 
jiný zase zavrhován. K realizaci Boha ale může dojít u každého, v tomto ohledu jsou 
na tom všichni stejně.  

 
Osud může být jak individuální, tak kolektivní. Konečného osvobození z otroctví 

karmy ale může dosáhnout jen jednotlivec sám za sebe. 
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Všechny materiální okolnosti života k nám přicházejí podle našich činů 

v předchozích životech. Například si nemůžeme vybrat své rodiče a místo, kde jsme 
se narodili. Stejně tak nemůžeme ovlivnit peníze, kterých se nám v životě dostane. 
Někteří lidé celý život usilovně pracují, aby zbohatli, a přesto se jim to nedaří. 
Naopak známe lidi, kterým peníze přicházejí do cesty, přestože pro to nic zvláštního 
nedělají. Podobně je tomu se slávou a s nevítanými stigmaty.  

 
Když je člověk po mnoha zrozeních připraven na duchovní seberealizaci, jeho 

vnitřní pokora je taková, že si přeje, aby byly už v tomto životě všechny jeho hříchy 
splaceny a veškerá karma vyčerpána. Je připraven sloužit celému světu, jak jen je to 
možné, a nemá na ostatní žádné požadavky. 

 
Osud dítěte je propojen s osudem rodičů. Je velmi obtížné říci, zda dítě, jehož 

narození oslavujete, bude pro vás zdrojem bolesti nebo štěstí. Nikdy nevíte, jak se 
bude život dál odvíjet. Syn nebo dcera, na které jste možná pyšní, se možná pro vás za 
jistou dobu stanou zdrojem velkého trápení. Záležitostem osudu je velmi těžké 
porozumět. 

 
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 vašich činů v předchozích 
životech.  

 
Můžeme ovlivnit svůj osud? Svůj osud nemůžete zásadně změnit. Existuje tedy 

v lidském životě nějaká svoboda? Ve svých rukách máte jedinou svobodnou volbu: 
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 našeho života.  

 
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. Souhrn důsledků všech našich 
činů se nazývá nahromaděná karma (v sanskrtu “sančita karma“). Do naší stávající 
karmy (v sanskrtu “krijamana karma“) patří naše současné činy, které připravují naši 
budoucí karmu. 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.  

 
Všechny tři typy karmy se v našem životě prolínají a vzájemně ovlivňují. Události 

jsou dány osudem určeným pro tento život (“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. 
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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“  a  
“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. 

 
Osud si lze představit jako cestu či ulici, kudy musíte jít. Na vás ale záleží, jak 

touto cestou projdete. Každý svůj krok máte ve svých rukou. Způsob, jakým po cestě 
určené osudem kráčíte, není dán osudem. Svými aktuálními činy si vytváříte svůj 
další osud. Někteří lidé omlouvají své jednání osudem. Není to pravda. Vaše současné 
jednání záleží na vás. 

 
V dalším životě budete pokračovat přesně z toho bodu, kam jste dospěli na konci 

svého života. Stupeň dosaženého vnitřního vývoje vám zůstane do dalšího života. 
Když se jemnohmotné tělo odděluje od fyzického těla, což nazýváme smrtí, všechno, 
co v něm bylo uloženo z tohoto života, putuje do dalšího zrození. Pán v Bhagavadgítě 
zdůrazňuje význam posledních okamžiků – na co umírající člověk myslí a jak se cítí. 
Důležité je mít nakonec alespoň přání, aby člověk v dalším zrození více postoupil… 
Ve všech duchovních textech najdeme toto ponaučení. 

 
V jógových naukách se rozlišují tři těla: fyzické, jemnohmotné (neboli astrální) 

a kauzální. Co se s nimi děje v okamžiku, který tady na Zemi nazýváme smrt? Tělo se 
rozkládá na pět prvků, které ho během života člověka utvářely. Fyzické tělo, stejně 
jako celý materiální vesmír, sestává z pěti základních elementů: země, voda, oheň, 
vzduch a prostor (éter). I během života je pět prvků v našem fyzickém těle součástí 
věčných pěti prvků ve vesmíru. Je to jen nevědomost, která způsobuje, že jsme se od 
Nekonečna oddělili. Když umírající naposledy vydechne, jemnohmotné a kauzální 
tělo se odděluje od jeho fyzického těla. Duše složená z jemnohmotného a kauzálního 
těla nastupuje další cestu.  

 
Duše hledá znovu a znovu nové lůno, kde by se mohla narodit a naplnit své dosud 

nesplněné touhy. V každém životě se vyplní jen část přání. Pro ta přání, která ještě 
zbývají, pokračuje duše v koloběhu znovuzrozování.  

 
Když se do hloubky zamyslíte nad životem, dojdete k závěru, že opravdu jen málo 

věcí můžete vědět dopředu. Mohl by vám nějaký specialista zaručit, že přežijete 
následujících pět minut? Co kdyby například došlo k zemětřesení. Každý den se na 
světě odehrávají různé katastrofy. Stává se, že lidé večer ulehnou ke spánku a už se 
neprobudí. Nikdy nevíte, jak se věci vyvinou. Nikdo vám nemůže dát žádné záruky. 
Naše představy o tom, jak svět a svůj život ovládáme, jsou falešným klamem ega.  
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Nevíte, jak bude náš život probíhat. I kdyby jste mohli do své budoucnosti  
nahlédnout, například pomocí astrologie, stejně ji nemůžete změnit. K čemu by vám 
tedy bylo vědět dopředu něco, co stejně nemůžete ovlivnit? Zbytečně byste si ve své 
mysli vytvářeli zmatek. Příznivé i nepříznivé situace budou řízením osudu do vašeho 
života vstupovat v každém případě. Tak se jim postavte čelem.  

 
V procesu znovuzrozování hledá duše tělo a prostředí, kde by mohly být 

uspokojeny dosud nenaplněné touhy. Když se duše narodí, začíná se odvíjet pro tento 
život určená část nashromážděné karmy. Osudem jsme postaveni do určitých situací 
a v nich se můžeme různě zachovat. Naše aktuální jednání je velmi důležité, protože 
bude přidáno k naší nashromážděné karmě. Osud, události nám určené pro  tento 
život, nejsou tak důležité jako naše chování v nich. Tím můžeme ovlivnit naši 
budoucnost v dalších životech. Události svého současného života ale změnit nelze. 
Můžete se snažit sebevíc, ale například svého partnera máte osudem určeného.  

 
Naše bytí sestává ze tří těl: fyzického, jemnohmotného (astrálního) a kauzálního. 

Když nastane fyzická smrt, fyzické tělo se rozpadne a všechny naše tužby přecházejí 
do jemnohmotného těla. Na této úrovni dále přetrvávají. Kauzální tělo spolu 
s jemnohmotným jsou vedeny tendencí k dalšímu zrození hledat lůno, kde by mohly 
být nesplněné touhy naplněny – vhodné místo, vhodnou rodinu, vhodné podmínky. 
Když jsou splněny všechny podmínky, dochází k dalšímu zrození. Člověk si s sebou 
do něj přináší svůj osud. 

 
V osvícení dochází k vymazání naší nashromážděné karmy, můžeme to přirovnat 

k jakési explozi. Zůstává pouze osud určený pro aktuální život. Ještě převratnější však 
je přístup osvíceného člověka k jakékoli události. I v jeho životě se musí odehrát 
osudem dané situace, ale on nebo ona jimi lehce prochází, aniž by se jich nějak 
dotýkaly.  

 
Svámí Ramsukhdasdži na jednom místě svého komentáře k Bhagavadgítě uvádí, že 

mluvit o osudu duchovně realizovaného člověka je absurdita, používaná jen pro snazší 
pochopení neosvícených, a tudíž nevědomých, hledajících. V osvíceném člověku 
nevznikají žádné reakce ani na pozitivní ani na negativní události. Takový člověk 
spočívá v naprostém míru. Neosvícení lidé si ani nedovedou představit například 
vnitřní stav Ježíše Krista, když ho ukřižovávali a on pronesl: „Děj se vůle Tvá.“ 
Přijímal všechno s láskou a dokonce myslel na ty, kteří ho na kříž přibíjeli: „Ó, Pane, 
odpusť jim. Nevědí, co činí.“ I smrt přestává být pro osvíceného člověka smrtí, tak jak 
ji lidé běžně chápou.  

 
Jsme takoví jací jsme v důsledku své minulosti. Naše budoucnost bude výsledkem 

naší přítomnosti. Mezi vtisky nahromaděnými z minulosti a našimi současnými 
rozhodnutími existuje trvalá vzájemná vazba. Například si v sobě můžeme nést vtisk 
způsobený naší chamtivostí v minulosti. Naskytne se nám příležitost získat peníze 
nepoctivým způsobem. Jestliže jsme se v minulosti chovali nepoctivě, imprese z 
minulosti se zaktivují a začnou nás nabádat, abychom jednali znovu stejným 
způsobem. Pokud jsme se zároveň zúčastňovali duchovních satsangů, jiná část naší 
mysli řekne: „Ne, neměl bys to dělat.“  Nyní je otázkou, zda zvítězí minulé nebo 
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současné myšlení. Necháme-li se ovlivnit minulými zvyky, propadáme se hlouběji do 
svého otroctví. 

 
Svatí mluví o tom, že jednou z nejdůležitějších věcí, které má Bůh na mysli, je 

svoboda. Bůh nechce lidské bytosti připravit o svobodnou vůli rozhodovat se o své 
cestě. Štěstí je tu pro vás, pokud chcete. Když se ale někteří lidé rozhodnou, že budou 
jen reptat a naříkat, Bůh to nechává na nich. Konečným cílem duchovní cesty je 
naprosté osvobození se od všeho, a proto i v průběhu cesty nám Bůh dává svobodu. 
Jak by mohl omezovat naši svobodu, když je sám absolutní Pravdou, Božstvím 
a Svobodou? 

 
Každá duše má nějakou karmu, ale v jaké podobě se karma realizuje, řídí 

všudypřítomný Bůh. Můžete si to představit jako roli čestného předsedy či patrona, 
který prostě sedí a zatímco organizační manažer a ostatní vše vykonávají, on 
z povzdálí dohlíží. Ani Bůh do dění příliš nezasahuje, ale je tu stále přítomen, aby se 
vše dobře vyvíjelo. Stejně tak se ani prezident většiny událostí přímo neúčastní, vše se 
však děje pod jeho záštitou. V jeho moci je udělovat veškeré pravomoci. Jsou to však 
jen příklady ze společnosti a žádný z nich nemůže plně popsat skutečnost. Všechna 
přirovnání jsou nedostatečná ve srovnání s konečnou Pravdou. Přesto nám mohou 
pomoci trochu do věcí nahlédnout. O dalším zrození tedy rozhoduje karma bytosti 
i Bůh. Co znamená “i Bůh“, musíte pochopit sami.  

 
O tom, kam se po smrti dostaneme, rozhoduje karma spojená s duší. Karma však 

není jedinou institucí. Vše je v rukou Boha. Můžete se ptát, jaký je potom vztah mezi 
Bohem a karmou? Boha nelze pochopit na úrovni mysli. Nikdo nemůže porozumět 
Jeho vztahu k zákonům karmy. Bůh se nemůže stát objektem našeho mentálního 
pochopení.  

 
Každý hledající by měl mít na paměti, že počínaje narozením neznáme další 

události svého života kromě jediné – smrti. 

 
Bůh nás neopustí, ani když jsme nemocní nebo se dostaneme do té nejhorší možné 

situace. Situací, která do našeho života vstoupila jako důsledek našich předchozích 
činů, však projít musíme. 

 
Musíme nejprve spálit důsledky svých předchozích činů. Když se narodíme na 

planetu Zemi, přinášíme si s sebou dědictví ze svých minulých životů. Duchovní 
seberealizace a vědomí Boha nemůžeme dosáhnout, dokud se vtisky z minulých 
životů nepročistí. 

 
Duše putuje z jednoho zrození do druhého a pokračuje vždy právě tam, kde 

v předchozím vtělení skončila. Vše se odvíjí od našich předchozích činů. Pokud 
převažovalo zlé jednání, je pravděpodobné, že se úpadek ještě prohloubí. Naopak 
dobré činy nebo duchovní praxe předurčují další pozitivní vývoj. 
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Na této planetě, ani nikde jinde, nikdy nikdo nedokázal zabránit otáčejícímu se 
kolu osudu. Všechny události slouží k vašemu vývoji. Pokud máte oči otevřené, 
zjistíte, že je každá situace Bohem zařízena tak, abyste se z ní mohli poučit. Když si 
oči zavřete, nenaučíte se nic. V žádném případě však nemůžete zvrátit běh událostí. 

 
Pokud jde o úspěchy ve světě, nikdo vám nemůže nic zaručit. Nelze říci, jestli se 

vám podaří něčeho dosáhnout nebo ne. Abyste v něčem uspěli, musíte si to přát 
a snažit se, ale ani to nestačí. Je tu ještě třetí faktor - osud. Pouze když se všechny tři 
prvky spojí, můžete ve světě něčeho dosáhnout. 

 
Osud máme předurčen, ale ještě důležitější je, zda se snažíme pracovat na sobě, 

přijímáme vše, co k nám přijde, a konáme své povinnosti. Duchovně se vyvíjí ten, kdo 
se v životě snaží zaujímat tento postoj. 

 
Osud nevzniká na základě vašich činů, ale na základě vašich přitažlivostí a averzí. 

Děláte-li něco motivováni připoutaností, pouta nevytváří vaše jednání, ale 
připoutanost. 

 
Osud spočívá v tom, že jsou vám dány určité životní situace a okolnosti. Tyto 

okolnosti tu prostě jsou a nemůžete je změnit. Věci vám přijdou do cesty tak, že vám 
nezbývá, než je přijmout. Když už je vám životní situace dána, měli byste v ní splnit 
svoji povinnost. V tom spočívá tajemství lidského života. V každé situaci, do které je 
člověk postaven, musí vykonat to, co má. 

 
Všechno, co dáváme, se nám vrátí. Když chceme získat lásku a mír, musíme dávat 

lásku a mír. Je to jako ozvěna. Zavoláme ano a vrátí se ano. Zavoláme ne a vrátí se ne. 
Zavoláme dobro a vrátí se nám dobro. Zavoláme špatně a vrátí se špatně. Všechno se 
nám vrací.  

 
Pokud člověk hlouběji uvažuje o životě, dospívá k závěru, že sám nedělá nic, ale 

že se všechno děje. To znamená, že pokud se věci mají stát, stanou se. Nikdo nemůže 
s naprostou jistotou říci, že se něco stane jen proto, že si to sám přeje. 

 
Každý reaguje na různé okolnosti, ke kterým dochází, a tyto reakce tvoří vnitřní 

vtisky. Tyto vtisky se stávají osudem v budoucnu.  

 
Můžeme osud změnit vlastním úsilím? Ne! Svůj osud nemůžete vůbec změnit. 

Svým současným úsilím můžete jen formovat svůj příští osud. Vaše současné jednání 
není spojeno s vaším minulým osudem, ale s vaším budoucím osudem. Osud není nic 
jiného, než výsledek vašich minulých karmických vtisků. 

 
Myslíte-li si, že si můžete situace vytvářet podle své vlastní vůle, nebo že obdržený 

majetek je výsledkem vašeho vlastního úsilí vynaloženého v současném životě, děláte 
velkou chybu. Podnikli jste v životě určité kroky a získali bohatství, ale 
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nezapomínejte, že k tomu nedošlo v důsledku vaší činnosti, ale jako součást vašeho 
osudu. 

 
Ačkoliv se váš osud a vaše přirozenost budou snažit vnucovat vám svůj směr, stále 

máte k dispozici velmi malý prvek svobody. V každé situaci je spoutána větší část 
vašeho bytí, ale existuje i malá část svobody - pouhý záblesk, “tichý, slabý hlas”, 
který vám říká, co je dobré abyste udělali. 

 
V důsledku osudu budete v životě procházet situacemi různého druhu. Ať už jsou 

vaše životní okolnosti jakékoliv, musíte v nich nějak jednat. Máte pouze právo 
pracovat - nemáte právo na ovoce z této práce. Ovoce není ve vašich rukou a je 
bláhové přemýšlet o něčem, co není ve vaší moci. Vaše činnost a její ovoce nejsou 
spojeny, neexistuje žádný vztah příčiny a následku mezi činností a jejími výsledky. 

 
Protože je osud předem určen a nemůže být změněn, je nejrozumnější v životě 

využít naší schopnosti správně rozlišovat ve všech situacích, které se vyskytnou, 
a reagovat na ně jak nejlépe můžeme. Svoji reakci bychom měli založit na své snaze o 
zdokonalování se a práci vykonávané jako povinnost. 

 

 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


