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SKRYTÁ MYSTÉRIA
VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ 

Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívá-
ní idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály 
a astrologie, víra v dobrá a zlá znamení – všechno mělo svůj význam. 
Nyní se všechno stalo bezvýznamné. Prosím, vysvětli nám to.

Také bychom rádi věděli, zda to byly pouze vnější pomůcky duchovní 
disciplíny, pojistky k zapamatování, jejichž význam se plynutím času 
zcela ztratil, nebo mají nějakou vnitřní hodnotu?

Nadejde znovu období, kdy se budou používat?

Představte si, že máte v rukou klíč. Nemůžeme přímo pochopit 
význam samotného klíče, ani není možné si představit, že s jeho 
pomocí můžete objevit velký poklad. V klíči není žádný ukrytý 
náznak týkající se pokladu, klíč samotný je uzavřen. Dokonce 
když ho zlomíte nebo rozřežete na kousky, zjistíte sice z jakého 
je kovu, ale nebudete nic vědět o pokladu, který je možné tímto 
klíčem najít. 

Když se takový klíč dlouhou dobu ukrývá bez náznaků cesty 
k pokladu, stane se břemenem.

V životě je mnoho takových klíčů, které mohou otevřít poklady 
dokonce i dnes, ale bohužel, nevíme nic o pokladech, ani o zámcích 
,které jimi mohou být otevřeny. A nevíme-li nic o pokladech, ani  
o zámcích, pak to, co nám zůstane v rukou, nemůžeme nazvat klí-
čem. Tento klíč v dávné minulosti odhaloval poklady, ale protože 
s ním dnes nemůžeme nic odemknout, stal se břemenem. A přece 
máme stále pocit, že ho nesmíme zahodit.

Klíč má určitou vůni, která se spojuje s podvědomím člověka. 
Možná tento klíč tisíce let otevíral zámky a zpřístupňoval pokla-
dy. A paměť v nevědomé mysli způsobila, že neseme břemeno 
tohoto klíče až dodnes.

I když jsme jakkoliv přesvědčeni o zbytečnosti klíče, nemáme 
dostatek odvahy klíč zahodit. V nějakém neznámém koutě vašeho 
srdce zůstává naděje, že jednoho dne bude zámek otevřen.
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Vezměte si například chrámy… Neexistuje žádný národ, který 
by nestavěl něco podobného jako chrámy – nezáleží, zda jsou 
nazvány masdžid nebo gurudvara. Dnes je možné se něco učit 
od jiných národů, ale byly doby, kdy jsme ani nevěděli o jejich 
existenci, takže nebylo možné se od nich učit. Chrám není blouzni-
vým výsledkem imaginace nějakých výstředních lidí, jeho kořeny 
jsou někdy v hlubinách vnitřního vědomí člověka. Člověk mohl 
žít daleko v lesích, v horách, v jeskyních nebo na březích řek, ale 
kdekoliv žil, vždy stavěl něco, co bylo podobné chrámům, něco, 
co vycházelo z jeho vědomí. Není v tom žádná slepá imitace, ne-
byly stavěné tak, že by byly odkoukané. Proto všechny chrámy 
mají různý tvar a jsou různého typu, ale vždy existovaly.

Je velký rozdíl mezi chrámem a masdžidem. Jejich uspořádání  
a vzhled jsou zcela odlišné. Ale neexistuje rozdíl mezi lidmi, 
v jejich hledání a vnitřních pohnutkách. Člověk může být kdeko-
liv, ale i když je odlišný od druhých, stále je v jeho vědomí stejné 
latentní semínko.

Jinou zajímavostí je, že i když uběhly tisíce let a nemáme žádné 
stopy o zámcích nebo ukrytých pokladech, stále tyto zvláštní klíče 
nosíme, jako bychom byli okouzleni nějakou váhavou vzpomín-
kou. Rozum se to snaží popřít a takzvaní moderní intelektuálové 
to nechtějí přijmout, ale lidské srdce si tuto vzpomínku stále cení 
a je jí fascinováno. Proto bychom měli mít na paměti, i když si to 
dnes neuvědomujeme, že v podvědomí člověka stále něco říká, 
že zámky, které už jednou byly otevřeny, existovaly. Proč je to 
v podvědomí uloženo? Je tomu tak proto, že nikdo z nás není na 
tomto světě poprvé. Všichni jsme se mnohokrát znovu a znovu 
narodili a nebyla nikdy doba, kdybychom neexistovali. Co jsme 
poznali v minulosti, se dnes stalo podvědomým – ukrytým pod 
tisícem vrstev jako podvědomí. Jestliže jsme v minulosti poznali 
význam a hluboká tajemství některých chrámů a zažili jsme ote-
vření nějakých vnitřních dveří, pak někde v hlubokých zákoutích 
našeho podvědomí tato vzpomínka stále spí. Intelekt může zcela 
odmítnout její existenci, ale intelekt nemůže dosáhnout hloubky, 
kde je tato vzpomínka uschována.

Takže navzdory všem překážkám, navzdory celé nejasnosti, je 
to něco, co přetrvává, něco, co není možné odstranit. Můžeme 
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nabýt nové formy, ale pokračuje to. Je to možné pouze proto, že 
jsme na naší nekonečně dlouhé cestě zrození a smrti něco neko-
nečně mnohokrát poznali, i když si to dnes nepamatujeme. Kromě 
vnějšího použití – jako prostředek na něco, má každá z těchto věcí 
hlubší význam a důležitost.

Všeobecná vrozená pohnutka stavět chrámy, je člověku dána. 
Zvířata si stavějí svá obydlí, ptáci hnízda, ale ne chrámy. Když 
rozlišujeme člověka od zvířete, jednou z nejdůležitějších vlast-
ností je to, že člověk staví chrámy – zvíře žádné chrámy nestaví. 
Pořídit si nějaký přístřešek je přirozené, dělá to každá bytost, 
zvířata i ptáci, dokonce i hmyz, ale stavět dům pro bohy je zvlášt-
ností člověka.

Kdyby člověk neměl hluboké uvědomění si boha, chrámy by 
nemohly být vystavěné. I když se toto uvědomění později vytratí, 
chrám stále zůstává a je jisté, že by nemohl být postaven bez hlu-
bokého zážitku božskosti.

Máte dům pro hosty, protože vás navštěvují. Kdyby nebyli 
hosté, neutráceli byste peníze za takový dům. I když vás nyní 
hosté nenavštěvují, dům zůstává. Takže celá idea stavění chrá-
mů nebo svatyní pro bohy se musela zrodit v těchto momentech, 
když božskost nebyla pro lidi pouze záležitostí imaginace, ale 
živým zážitkem. Samotný fenomén inkarnace božskosti na Zemi 
vyžadovala, aby na každém místě na planetě byla místa, která by 
sloužila jako speciální příbytky. Přijít s někým do styku vyžaduje 
adekvátní podmínky.

Můžeme to pochopit takto: kolem nás procházejí rádiové vlny, 
ale bez rádiového přístroje nemohou být zachyceny. Kdyby zítra 
začala třetí světová válka a všechna technologie by byla zničená 
a nějaké rádio by se náhodně zachovalo, jistě bychom ho nechtěli 
zahodit. Dokonce i kdybychom věděli, že nemůžete vysílat, ani 
si naladit žádný program nebo dokonce najít opraváře, rádio by-
chom nezahodili.

Kdyby se po několik generací ve vaší rodině někdo ptal, jaké 
je použití rádia, žádný ze žijících členů rodiny by nebyl schopen 
odpovědět. Možná by řekli, že jejich otcové a praotcové trvali 
na tom, aby bylo uchováváno a oni to dodržovali. Praotcové jim 
nikdy neřekli na co to bylo, nepoznali jeho použití a tak jim to je 
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na nic. Dokonce, kdyby se rádio rozebíralo, nic by se nedalo zjis-
tit. Otevřením rádia by se nedalo zjistit, že v minulosti se z něho 
poslouchala hudba a řeč. Rádio kdysi sloužilo jako záchytná sta-
nice pro něco, co se odehrávalo někde jinde, mohlo zachytit vlny 
a působit jako médium poskytující zvuky posluchačům.

Přesně tak kdysi fungovaly chrámy – jako citlivé nástroje.  
I když je božskost všude a lidské bytosti jsou také všude, na tuto 
božskost se naladíme pouze za zvláštních okolností. Proto chrámy 
sloužily jako centra vnímání, která nám pomáhala cítit božskost, 
zbožnost a duchovně nás pozvedávaly. Celé uspořádání chrámu 
bylo tímto cílem motivováno.

Jiní lidé vymýšlí různá uspořádání, ale to není tak důležité. Také 
není důležité, že některé továrny vyrábí rádia s vlastními zvlášt-
nostmi, s jiným tvarem a vzhledem… konečný cíl je stejný.

Chrámy v Indii byly stavěny nejvíce podle tří nebo čtyřech 
vzorů, ostatní chrámy byly jejich kopie. Kopule chrámů byly zalo-
ženy na modelu oblohy. V tom byl ukrytý význam. Sedím-li pod 
otevřeným nebem a opakuji „Óm“, můj hlas se ztratí, protože síla 
individuálního hlasu bude pohlcena rozlehlostí oblohy. Nebudu 
slyšet ozvěnu svého zpěvu, všechny mé modlitby se rozplynou 
v nekonečnosti oblohy.

Kopule byly stavěny proto, aby se ozvěna našich modliteb k nám 
vrátila. Kopule je vlastně malý, polkruhový prototyp oblohy.  
Má stejný tvar jako obloha, která se ze všech stran dotýká země. 
Všechny modlitby a zpěv jsou pod jejím baldachýnem, neztratí se 
jako pod rozlehlostí oblohy, protože kopule je odráží zpět k mod-
lícímu se. Čím je kopule zaoblenější, tím lépe se zvuk odráží zpět 
a jeho ozvěna proporcionálně narůstá. Za nějakou dobu se zjistilo, 
že kámen dokáže znásobit rezonanci do ještě větší míry.

V Adžantských jeskyních, kde kámen odráží zvuk tak intenzivně 
jako indický hudebný nástroj nazývaný tabla, existuje Buddhistic-
ká modlitební síň. Uhodíme-li na kámen stejnou silou jako se hraje 
na table, vydává zvuk stejné intenzity. Obyčejný kámen, který se 
používal na kopule, takovou schopnost odrážet velmi jemné zvuky 
neměl, proto se použil specifický druh kamene.

Ale jaký je za tím vším smysl? Význam spočívá v tom, že když 
někdo zpívá „Óm“ a dělá to velmi intenzivně, kopule chrámu vy-
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volá ozvěnu a vytvoří kruhovou rezonanci zvuku. Kopule chrámu 
díky svému tvaru pomáhá vytvořit kruh rezonujícího zvuku. Ta-
kový okruh zvuku je zážitkem blaha. Když se „Óm“ zpívá pod 
otevřeným nebem, žádný okruh zvuku se nevytvoří a nikdy nebu-
dete mít zážitek tohoto blaha.

Když se vytvoří kruh, už nejste před bohy pouze pokorným uctí-
vačem, ale stáváte se příjemce, jinými slovy, tím, jehož modlitby 
jsou vyslyšeny. S touto rezonancí do vás začne vcházet božský 
zážitek. I když zvuk reprodukovaný zpěvem je lidský, když se 
odráží, rezonuje s novou silou a je plný nových energií.

Tyto kopulovité chrámy byly používány proto, aby se zpívá-
ním manter vytvářely okruhy zvuku. Zpívá-li někdo sám, sedí-li 
v úplném klidu a tichu, vytvoří se kruh zvuku a myšlenky se hned 
zastaví… Na jedné straně se vytvoří kruh a na druhé straně se za-
staví myšlenky. Jak jsem už několikrát řekl, cirkulace energie se 
vytvoří dokonce i v sexuálním spojení mezi mužem a ženou, a když 
se vytvoří takový okruh, je to moment směřujícík supervědomí.

Prohlédněte si sochy Buddhy a Mahavíry, kteří sedí v poloze 
padmasána nebo sidhasána. To jsou zase jiné metody k vytvoření 
takových okruhů. Když sedíme tak, že máme spojena chodidla  
a ruce máme na nohou, celé tělo začíná fungovat jako okruh. 
Tělesná energie nemůže uniknout a vytvoří se cirkulace. A jak-
mile se vytvoří cirkulace, budete bez myšlenek. Kdybychom 
chtěli použít jazyk elektroinženýra, mohli bychom říci, že zástup 
hlučných myšlenek uvnitř naší mysli existuje proto, že nemáme  
ve svém nitru vytvořen elektrický okruh.

Jakmile se tato cirkulace vytvoří, vnitřní energie se stane vyvá-
žená a klidná. Takže vytváření cirkulace energie pomocí chrámů 
s kopulemi bylo důležitým procesem – to byl jejich cíl a význam.

U vchodů do chrámů najdeme velké zvony nebo gongy. To také 
sloužilo jistému účelu. Zpíváte-li „Óm“, třebaže jen potichu, zvuk 
zvonu přenese hned vaši pozornost zpět k cirkulaci zvuku vytvo-
řeného jeho vibrací. Stejně jako když se do rybníka hodí kámen 
a vytváří kruh za kruhem.

V tibetských chrámech se místo zvonu nebo gongu používají 
nádoby ve tvaru misek, vyrobených z různých kovů, a uvnitř těch-
to nádob se krouží dřevěnou hůlkou. Hůlkou se krouží sedmkrát  



11

SKRYTÁ MYSTÉRIA

a pak se s ní jednou silně uhodí. Vibrace, která se v misce vytvoří, 
se podobá mantře „Óm mani padme húm.“ Miska rozezvučí zvuk 
„Óm mani padme húm“ – ne jednou, ale sedmkrát. Kružte sedm-
krát rychle hůlkou uvnitř misky. Uhoďte do mísy, vyndejte hůlku 
a sedmkrát uslyšíte echo mantry „Óm mani padme húm.“ I když 
zvuk uslyšíte stále slaběji, přece jen zazní sedmkrát.

Podobně když vyslovíte mantru „Óm mani padme húm“ 
v chrámu s kopulí, chrám vytvoří její ozvěnu. Každá buňka  
ve vašem těle tuto vibraci přijme a vrátí vám ji s hlubší rezonancí. 
Po několika okamžicích nebudete ani vy, ani chrám – bude pouze 
kroužení energie.

Měli bychom pamatovat na to, že zvuk je jemnou formou elek-
trické energie. Dokonce i věda to potvrzuje. Ve skutečnosti je 
všechno jistou formou elektrické energie. Ale indičtí mudrci jdou 
o krok dál a říkají, že elektřina je forma zvuku, že základem je 
zvuk, ne elektřina. Proto nejvyšší bytí nazýváme šabdabrahma, 
což znamená Bůh je zvuk.

Mezi Východními mysliteli a moderními vědci dnes existuje 
velmi podobný přístup. Jediným rozdílem je názor na to, co 
z těchto dvou věcí – zvuk nebo elektřina – je prvotní. Vědci říkají,  
že elektřina je primární, a mudrci tvrdí, že právě hustota zvuku je 
to, co vytváří elektřinu. Je velmi pravděpodobné, že v blízké bu-
doucnosti věda ještě hlouběji pronikne do podstaty šabda-brahma, 
zvuku, poslední skutečnosti.

Pochopení mudrce vychází ze zážitku zvuku vytvořeného pod 
kopulí chrámu. Když meditující v chrámu intenzivně vytváří zvuk 
„Óm“, za nějakou dobu pocítí, že není ani on, ani chrám – zůstane 
pouze energie. Tento závěr nepochází ze žádné laboratoře, lidé, 
kteří to zažili, žádné laboratoře neměli, jejich chrám sloužil jako 
jejich jediná laboratoř. Prožívali to tak, i když začali se zvukem, 
nakonec zůstala pouze elektřina.

Chrámy s kopulemi byly vytvořeny za účelem zažít tuto transfor-
maci zvuku. Když lidé ze Západu poprvé viděli indické chrámy, 
mysleli si, že jsou velmi nehygienické. Samotná podstata koncepce 
těchto chrámů je, že nemohou mít mnoho dveří a oken. Mohou 
zde být pouze jedny dveře, a to jen velmi malé. Jde o to, aby kruh 
zvuku, který ve chrámu vzniká, neunikal.


