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1. 

Védy a vastu
Jsem chutí vody, jsem září slunce 

i svitem měsíce, jsem posvátnou slabikou 
ÓM ve védách, jsem zvukem éteru a jsem 
mužností v mužích; jsem libou vůní země,

jsem žárem ohně, jsem životem všech živých 
tvorů a pokáním všech kajícníků. Věz, že 

jsem i věčným semenem všeho žití.
Jsem chrabrostí chrabrých, proslulostí 
proslulých a mezi vzdělanci jsem ostřím 
jejich ducha a jsem moudrostí moudrých.*

Bhagavadgíta, VII: 8,9,10

* Z překladu Rudolfa Janíčka, vydání z roku 1989 – pozn. překl.
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Slovo vastu, jež pochází z posvátných hinduistických textů, véd, 
znamená „obydlí“ nebo „místo“. Původně se vastu využívalo 
při plánování měst, chrámů, paláců, pevností a rezidencí indic-

kých horních vrstev. Dnes se však používá pro jakékoli obydlí od paláce 
po skromný byt, pro velké loftové byty, chaty u jezera či pro továrny 
nebo kancelářské budovy.

Teorie, jež podporují vastu a všechny ostatní indické nauky, jako jsou 
jóga nebo ájurvéda, vychází ze čtyřdílného souboru textů, véd (sans-
krtské slovo véda znamená „vědění“ a je odvozeno ze slova ved, „vě-
dět“, „znát“). Hinduismus se původně nazýval Sanatana Dharma, což 
znamená „věčná víra“. Každodenní plnění dharmy (povinnosti) udržuje 
člověka na cestě, jež vede k osvobození duše od opakujících se cyklů 
života a smrti. Praktikováním všech těchto védských disciplín se člověk 
může přiblížit probuzení svého skutečného Já a k tomu, aby si uvědo-
mil, že vnitřní podstata neboli duše je součástí Nejvyšší Tvořivé Síly.

V tom nepřeberném množství védských textů jsou pro pochopení 
hinduismu a těchto disciplín zcela zásadní čtyři základní teorie vyjádře-
né v Upanišadách:

1. Zákon přírody udržuje ve vesmíru nepopiratelný pořádek a har-
monii

2. Všechno, co existuje (myšleno skutečně všechno) je živé
3. Veškerá existence je propojená
4. Podstata všeho je součástí TOHO – Nejvyšší Tvořivé Síly

Poslední bod se dotýká ústředních pravd vyjádřených ve védských 
textech: Já jsem TO; kde „TO“ je část nedefinovatelné, nepostižitel-
né Nejvyšší Tvořivé Síly, ať už jí říkáte, jak chcete. Nejvyšší Tvořivá 
Síla leží nejen mimo tělo a mimo rozhled našeho omezeného vidění; 
Nejvyšší Tvořivá Síla spočívá rovněž uvnitř nás. Individuální podstata 
přebývající v těle – a tělo je jen hmota, jež se rodí a rozkládá – je částí 
neviditelné Nejvyšší Tvořivé Síly.

Tato mocná teorie, jež provází větu „Já jsem TO“, se odráží ve všech 
hinduistických naukách od vastu a jógy až po klasickou indickou hud-
bu a ájurvédu. Aldous Huxley ve své předmluvě k významnému hin-
duistickému dílu Bhagavadgítě popisuje tuto védskou teorii jako „jedno 
z nejjasnějších a nejzevrubnějších shrnutí věčné filozofie, jaké kdy bylo
učiněno. Proto má přetrvávající hodnotu nejen pro Indy, ale pro celé 
lidstvo.“
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Čtyři základní védské teorie

Zákon přírody
Základní védský přírodní zákon znamená přirozený řád a harmonii 

vesmíru. Nic, co stvořil člověk, by do tohoto řídicího principu nemělo 
zasahovat. Tady se do hry vkládá vastu. Ve stvoření neexistuje nic ná-
hodného – žádná stvořená forma není konstruována a vytvořena náhod-
ně. Všechno, co v přírodě existuje, má správné proporce a rytmus, který 
dává celému světu půvab a krásu.

Každý stvořený objekt nebo forma mají v záhadném schématu ves-
míru svou funkci a své místo. Pokud jsou harmonie a pořádek vesmíru 
porušeny, znamená to chaos, disharmonii a absenci blaha pro veškerou 
existenci od hor a řek po každé stvoření až k těm nejmenším organis-
mům.

Tento princip dokonalé harmonie a řádu ve vesmíru je základním 
pravidlem, jímž se řídí i vastu. Porušte zákon přírody v návrhu svého 
domu a budete mít něco, co postrádá harmonii – a často také něco, co 
není hezké ani z architektonického hlediska. Porušte zákon přírody 
uvnitř v domě nebo na pracovišti a pocítíte stejný nedostatek harmonie. 
Pokud se ale budete tímto zákonem přírody řídit, naleznete harmonii  
a vnitřní mír a vytvoříte si mírumilovný domov pro duši.

Vše, co existuje, je živé
Védské texty říkají, že všechno ve vesmíru je živé. Všechno vibruje 

a pulzuje. To už nyní přijímá i kvantová fyzika. Ve védské filozofii exis-
tují dva pojmy, jež definují proces, který dává neviditelné energii formu:
prakriti a puruša.

Prakriti a puruša
Prakriti je to, co vidíme. Je to podstata, jež tvoří všechnu hmotu  

a určuje její složení a povahu. Prakriti například určuje naši specifickou
fyzickou, duševní a emocionální konstituci, což se pak projevuje v naší 
povaze a chování. Prakriti – aktivní síla – se spojuje s purušou, která je 
pasivní. Puruša představuje podstatu, jež oživuje veškerou hmotu. Je 
to duch, duše a energie, jež způsobuje, že hmota pulzuje nebo vibruje.  
A všechna hmota vibruje.

Jinými slovy, prakriti tvoří materiální aspekty našeho těla, zatímco 
puruša představuje neviditelného ducha nebo energii. Konečným cílem 
je osvobodit purušu ze sevření prakriti. Koneckonců naše tělo – prakriti 
– je svázáno časem, ale puruša nemá formu a je věčná. V jedné z Upani-
šad se o duši mluví jako o neti – to znamená „něco, co nelze popsat“.
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Naši lidskou podobu, tělo neboli prakriti, dokážeme popsat, ale duši 
ne. Duše je energie / podstata / puruša obsažená ve hmotě / těle / prakriti. 
Dnes tuto védskou teorii o oživení hmoty (o jejích vibracích) a o vztahu 
mezi energií a hmotou podporují i důkazy z biologie a fyziky. Díky vý-
zkumům geobiologové a fyzikové vědí, že květina, zeď i jediná buňka 
zobrazená pod mikroskopem – prostě úplně všechno – vibruje a vysílá 
signály na vlastní vlnové délce.

Védští učenci sice nepoužívali současnou terminologii vlnových dé-
lek a vibrací, ale z prastarých pravidel vastu je jasné, že tito duchovní 
vědci chápali podstatu neviditelných energií a definovali ji jako kosmic-
kou energii. Tito duchovní vědci, a to včetně vastu architektů, mít také 
chápali to, že každá živá forma reaguje na tyto vibrace, které mohou na 
každou pulzující formu včetně lidského těla buď pozitivní, nebo nega-
tivní vliv.

My si těchto vibrací obvykle nejsme vědomi, pokud nejsou zesílené 
na naši slyšitelnou úroveň, jako je třeba hlasité skučení nebo ohlušující 
pískot, či pokud je nevidíme – třeba v podobě vlnky na hladině rybníka 
nebo jako chvějící se strunu klavíru. Vibrace nás však obklopují. Zkuste 
položit ruku na reproduktor hrajícího rádia a ucítíte zvukové vibrace.

Takováto pozorování jsou pro vastu zcela zásadní. Energie způso-
buje, že všechno vibruje, takže je logické, že naše pozemky, domovy  
i pracovní prostory – prostě všechna architektura – jsou plné vibrací… 
a stejně tak vibrujeme my. Jakýkoli prostor uspořádaný podle vastu má 
udržet, nebo dokonce ještě zesílit pozitivní vibrace a pokusit se zabloko-
vat negativní vibrace. Cílem je to, aby vibrace budovy rezonovaly nebo 
harmonizovaly s okolním prostředím a s vibracemi obyvatel budovy.

Všechno by spolu navzájem mělo souznít, všechno by se k sobě mělo 
hodit. Nic by nemělo být v protikladu. Takové prostředí podporuje naši 
duchovní pohodu, chrání naše fyzické i duševní zdraví, a jak někteří 
říkají, přináší bohatství.

Moc vibrací
To, že interakce mezi vibracemi mohou být pozitivní, ale i negativ-

ní, ukazují pokusy s květinami, při nichž květiny pozitivně reagovaly  
na klasickou hudbu. Pozitivní interakce květiny na vibrace tvořené hud-
bou podporovaly její růst. Nebo si vzpomeňte na to, že extrémně vysoký 
lidský hlas může rozbít sklo nebo poškodit sluch. Vibrace mohou bez-
pochyby tvořit a zachovávat, nebo ničit. Při použití vastu je pochopení 
tohoto principu rozhodující. Když se naše vlastní vibrace setkávají s ně-
jakými vnějšími, měli bychom docílit toho, aby takové interakce byly 
harmonické, a tedy pro nás prospěšné.



37

Všichni jsme propojení
Ve védských textech se říká, že všechno ve vesmíru je propojené 

– od nepojmenované hvězdy až po novorozence. Nic neexistuje odděle-
ně. V jistém smyslu to odpovídá teorii holismu; ale ve védských textech  
a ve vastu má tento koncept i duchovní rozměr. Vastu a védská filozofie
spojují tento pocit jednoty se zákonem přírody říkajícím, že musíme 
respektovat a zachovávat vše kolem sebe. Je to jako s řetězem – pokud 
se rozbije jedno oko, rozpadne se celý řetěz. A pokud se rozbije řetěz, 
budeme tím trpět všichni.

Ti, kdo využívali vastu, vždy projevovali naprostý a neomezený re-
spekt vůči veškeré hmotě. Pokud bylo ke stavbě budovy potřeba dře-
vo, každý vybraný strom byl posvěcen. Zvířata, žijící na stromě, prosili  
o to, aby se odstěhovala jinam, aby nedošla k úhoně. Sekery před po-
užitím důkladně omyly. Jeden text týkající se vastu dokonce popisuje 
staré pravidlo, podle nějž měl každý poražený strom alespoň šest měsí-
ců ležet pod přístřeškem, aby se vzpamatoval ze svých zranění. Teprve 
potom mohl být použit pro stavbu. I kamenům a jakémukoli organismu, 
jenž byl vyrušen odstraňováním kamenů ze stavby, se dostalo opatrného 
zacházení.

Védská filozofie i vastu říkají, že každá forma ve vesmíru není nic
menšího než projev různých aspektů Nejvyššího Stvořitele. Náš respekt 
a úcta k veškeré existenci je jen posilována tím, že si uvědomujeme, že 
podstata všeho se pojí s Nejvyšší Tvořivou Silou.

Je tedy logické, že bychom měli respektovat nejen své okolí a ctít 
krásu celého světa, ale měli bychom respektovat i sami sebe a chovat se 
k vnějšímu tělu a vnitřnímu Já s péčí a láskou. Naše duše neboli átman 
není žádná výjimka. Je důležité pochopit, že cílem hledání vnitřního 
míru, dokonce i když procházíme svým existenčním cyklem, je rozpo-
znat své pravé Já tak, aby se mohlo spojit s TÍM.

Podstata všeho je součástí TOHO
A jak se tento čtvrtý princip – podstata všeho je součástí TOHO  

– vztahuje k vastu? Základním cílem vastu při tvoření budov určených 
k osobnímu využití (na rozdíl od staveb chrámů, jež slouží bohům) je 
návrh dokonalého prostoru, který bude vyživovat a podporovat lidskou 
duši, jež je, jak znovu připomínám, součástí podstaty Nejvyšší Tvořivé 
Síly.
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Védská kultura: kdy má začátek?
Často se debatuje o datech kultury, jež uctívala védy a praktikovala 

védskou filozofii i způsob života. Až donedávna se věřilo, že védská
kultura se rozvinula někdy kolem roku 2500 př. n. l. V posledních dese-
tiletích však badatelé zkoumali předtím opomíjené nebo podceňované 
zmínky o geografii a minulosti, nacházející se v souboru zpěvů Rgvéda, 
nejpopulárnější ze čtyř posvátných véd. K výzkumům přispěly i objevy 
na archeologických nalezištích. Někteří badatelé proto nyní toto datum 
stanovují do mnohem dřívější doby – až 6 000 let př. n. l.

Kromě nejasností ohledně datování je tu ještě další zajímavost: Indo-
vé věří, že védy nemají žádného autora ani začátek nebo konec. Jedna 
skvělá kniha o védách vysvětluje, že védy jsou koexistující dech para-
mátmana, neprojevené duše Nejvyšší Tvořivé Síly neboli bráhmana. 
Projevená Nejvyšší Tvořivá Síla, jež nemá začátek ani konec, přetrvává 
ve stavu věčné existence. Věčná existence se vztahuje i védám, vyživu-
jícímu dechu Nejvyšší Tvořivé Síly. Ani jeden nestvořil toho druhého. 
Koexistují vedle sebe a jejich koexistence je věčná.

Mnohé hinduistické mýty hovoří o „příchodu“ véd. Jenže mýty, jak 
víme, jsou podobenství vytvořená k vysvětlení metafyzických jevů  
a přesvědčení. Jsou to příběhy, v nichž jakákoli zmínka o čemkoli může 
být buď historický fakt, nebo naprostý výmysl. V jednom velmi po-
pulárním mýtu se tvrdí, že védy ve skutečnosti vedly projevenou for-
mu Nejvyšší Tvořivé Síly neboli Nejvyššího Stvořitele, hinduistického 
Bráhmu, při tvoření vesmíru. Poté, co Bráhma dokončil svou práci, od-
počíval několik nedefinovaných věků, a pak předal védské vědění jistým
vybraným ršiům (věštcům, zřecům), kteří žili ve světě smrtelníků.

Tito vyvolení ršiové byli jediní smrtelníci, kteří dosáhli dostatečné 
úrovně osvícení, aby mohli slyšet čisté vibrace Bráhmy. Tyto vibrace 
se měnily na zvuk, který pak zase ršiové přeměnili ve slova véd. Jistá 
teorie tvrdí, že ršiové s pomocí tvrdé disciplíny natolik ovládli svůj dech  
a dosáhli takové úrovně osvícení, že slyšeli kosmický dech neboli vib-
race véd. Nejvyšší Tvořivá Síla neboli bráhman, jež koexistuje s védami 
a sdílí s nimi stav věčné existence, pak stvořil Bráhmu, tak aby On, Pán 
Tvoření, mohl stvořit vesmír. Ani vesmír ani Bráhma však nejsou vy-
jmuti z cyklu života a smrti a ani jeden z nich nemůže existovat mimo 
svět ovládaný časem.
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Tvořivá síla AUM
Hinduismus není jediné náboženství, jež uznává moc zvuku. Evange-

lium sv. Jana v Novém zákoně začíná takto: „Na počátku bylo slovo, to 
slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.“ V hinduismu je ale prvotní slovo 
AUM* neboli ÓM, což znamená „první stvořený“. Čistá energie vedou-
cí k vibracím, které tvoří prvotní a věčné slovo AUM, tvoří hybnou sílu 
všeho, co bylo stvořeno a co je nadále tvořeno.

Koncept AUM se přímo pojí s vastu. Cílem vastu jsou člověkem vy-
tvořené stavby, v nichž se zrcadlí dokonalost vesmíru, a protože ves-
mír se započal prvotním slovem AUM, i vastu věnuje pozornost účin-
kům zvuků a vibrací působících na pozemcích i v budovách, a dokonce  
i v obyvatelích těchto budov. Vastu má zajistit harmonii všech těchto 
vibrací.

Tvoření, zachovávání a ničení
Podle védské filozofie vesmír prochází nekonečným cyklem tvoření,

zachovávání a ničení. AUM představuje tvořivou fázi cyklu. Ti, kteří 
jsou v józe a meditaci nováčky, možná znají toto slovo, ale ne jeho vý-
znam. Podle svámího Chinmayanandy, velkého filozofa, který za se-
bou zanechal obsáhlé poznámky k védám a Upanišadám, je právě ti-
cho (nebo dech), jenž následuje za konečným M ve slově AUM to, co 
tomuto slovu dodává jeho moc. Jakýkoli zpěv nebo mantra, jež v sobě 
neobsahují AUM a jeho závěrečný dech, postrádají moc. Zakončení slo-
va AUM závěrečným povinným výdechem skutečně není o nic méně 
důležité než dech, který dává život veškeré existenci. Všichni víme, že 
pokud přestaneme dýchat, zemřeme.

Svámí Chinmayanda popisuje i další vrstvy široké symboliky spo-
jené s AUM. Tři písmena tohoto slova představují celý proces tvorby 
artikulovaného zvuku. Cokoli, co vyslovujeme, vždy začíná buď v úst-
ní dutině, nebo na rtech. Pokud správně vyslovujeme AUM, pak zvuk  
A vzniká v krku – což je počáteční bod tvoření veškerých zvuků. Stej-
ně jako A, i U se začíná tvořit v krku, ale pak přechází přes celá ústa 
až na rty. Sevřením rtů pak vytvoříme zvuk M. Toto poslední písmeno 
představuje ukončení artikulovaného zvuku a nakonec vede k tichu, jež 
je stejně mocné. Při správném vyslovení symbolizuje slovo AUM hin-
duistický proces tvoření (A), zachovávání (U) a ukončení existence (M) 
vesmíru.

* Do češtiny je obvykle překládáno jako „Óm“, nicméně i tento zvuk se ve skutečnosti 
skládá ze tří hlásek – „A“, „U“ a „M“, jež, pokud jsou proneseny správně, se spojí v je-
diný konečný zvuk – pozn. překl.
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AUM není nic míň než podstata Nejvyššího Stvořitele, jenž první 
vyslovil Slovo, jež je skutečnou hybnou silou těchto tří fází: tvoření, 
zachovávání a ničení. AUM je natolik posvátné, že symbol tohoto slova 
se jen zřídka nachází na podlaze nebo na zemi a nikdy se na něj nesmí 
stoupnout. Pokud je AUM správně vyslovováno během meditace, pak 
uvnitř meditujícího vytváří pocit vnitřního míru. Pokud je člověk sku-
tečně plně oddán meditaci nebo józe, pak mu toto slovo umožní přímé 
spojení mezi jeho Já a Nejvyšším Stvořitelem.

Obrázek 1: symbol slova AUM (Óm)

Vědec by možná poznamenal, že to, co jsem zde popisovala, není nic 
víc než slepá víra v duchovní teorii, ale věda už moc zvuku dokázala 
– jak jsem zmínila již v diskuzi o vědeckých experimentech provádě-
ných na květinách. Další studie ukázaly, že dětem v děloze prospívají 
vibrace klasické hudby.

Ršiové, kteří v nějaké neznámé době naslouchali vibracím véd, se 
rozhodli, že své informace budou předávat ústně z generace na gene-
raci. Až nakonec Véda Vjása, básník a filozof, o němž se mnozí učenci
domnívají, že napsal Mahábháratu (jeden z velkých indických eposů)  
a pravděpodobně napsal nebo kodifikoval osmnáct populárních dílů sou-
boru o mytologii, zvaných Purány (prastaré příběhy), uspořádal védy  
do čtyř hlavních částí, jež dnes existují.

Mnozí z těchto učenců navíc naznačují, že tento velký rši uspořádal 
verše někdy v době mezi lety 2500 – 1500 př. n. l. (Většina dat, jež se 
pojí k hinduistické filozofii a vypovídá o době před příchodem křesťan-
ství, je předmětem různých sporů.) Při tomto procesu prý Vjása také vy-
tvořil inspirativní rytmus, který najdeme ve všech posvátných knihách 
stejně tak, jak tento rytmus proplouvá všemi védskými disciplínami,  
od vastu až po hudbu. Vjásova práce zachovala védy (alespoň tu část 
véd, již zaslechli ršiové) dalším generacím.


