
 
Ve světě plném sporů,  války, hladomoru a shonu 

ekonomické soutěživosti jsou lidé v neustálém běhu za 

něčím, v neustálém pohybu, toužení, přesto se cítí 

ztraceni, trpí, ztrácí zdraví, stárnou, a nakonec, když 

dosáhnou svůj poslední den života, najednou se snaží 

pobrat vše, co si za život nashromáždili, kým byli, co 

udělali, co dosáhli či nedosáhli... Aby znovu se jen 

bezhlavě řítili dál, zkusit další život na této zemi.  

Dosáhnou někdy tito lidé konečného cíle vysvobození z 

kola utrpení, samsáry?  

Co by se stalo, kdyby se tyto bytosti už dlouho před 

svým posledním dnem zastavili, a odmítli stát se nadále 

součástí tohoto obrovského divadelního představení, 

které se na této zemi věčně rozvíjí? 

Co by bylo, kdyby se místo toho tito lidé obětovali svůj 

čas meditaci pro dobro všech bytostí, s cílem vysvobodit 

je z utrpení? 

Co kdyby v době tohoto zastavení z koloběhu zrození, 

mnoho dalších bytostí kteří to také udělali, přišli mu 

pomáhat z jiných dimenzí duchovního světa, žehnali by 

mu a podělili se s ním o znalosti, které získali v době 

svého pobytu na zemi? 

A co by se stalo, kdyby tato osoba pozorně poslouchala 

všechny tato poučení, a rozhodla se podělit o tyto 

znalosti i s ostatními lidmi na světě? 

Nenastali by velké změny v chápání a konání živých 

bytostí? 

Ano, nastali by, a právě toto se nyní odehrává. 

  
Toto je Palden Dordže, narozený 

jako Ram Bomdžan. Nyní získal 

jméno Dharma Sangha. Jeho 

meditace je směřována k dosažení 

míru ve světě. Nyní je právě šestý a 

poslední rok jeho meditace. Podle 

všeho žije celou tuto dobu bez potřeby příjmu potravy či 

potřeby vyprazdňovaní. 

Dharma Sangha se narodil 

9. dubna 1990 v Nepálu, ve 

vesnici Ratanpuri, v 

prefektuře Bara. 

Nedaleko od tohoto místa leží 

Lumbíni, rodiště Buddhy 

Šakjamuniho. 

Rodiče Dharma Sanghy jsou 

zemědělci. Jméno jeho matky 

je Mája Déví, stejně jako to 

bylo v případě Buddhovy 

matky. Když nosila v těle 

Dharma Sanghu, všimla si, že 

nedokázala jíst maso, byla z 

něj nemocná. 

Toto je starší bratr Dharma Sanghy, 

Gangadžít.  Vzpomíná, že Dharma 

Sangha často opouštěl rodný dům, už 

když byl malý. Vždy jej pak našel 

někde meditovat o samotě. 

 

Dharma Sangha byl nejšťastnějším tehdy, když si mohl 

číst, meditovat anebo procházet se pod stromem pípal.   



 
 

Později odešel studovat 

pod vedením Som Bahadur 

Lamy, který žil ve vesnici 

Sudha. Jeho pozornost se 

zde více soustředila na meditaci, než na studium knih. 

Lama mu dal zasvěcení do Pančašíly, což znamená v 

pálíjštině Pět poučení: 

1. První poučení 

doporučuje, abychom 

se chovali s láskou ke 

všem živým bytostem. 

Doporučuje se být vegetariánem. 

2. Druhé doporučuje, abychom 

měli úctu k majetku druhých a 

nekradli. 

3. Třetí doporučuje, abychom 

se vyhýbali nesprávného 

sexuálního chování, jelikož to 

může škodit nám a jiným 

bytostem. 

4. Čtvrté doporučuje, abychom 

se vyhýbali pomlouvání druhých, 

a abychom vždy říkali pravdu. 

5. Páté doporučuje, abychom si 

své tělo, mysl a ducha drželi 

čisté od alkoholu a drog a jiných 

toxických substancí. 

 

Na rozdíl od ostatních zasvěcenců, Dharma Sangha 

odmítl si nechat své vlasy ostřihat, přesto že je to u 

mnichů běžné. 

Po dvou letech, 

co ukončili svá 

buddhistická 

studia, všichni 

novici jeli na výlet 

do Lumbini, do 

rodiště Buddhy Šakjamuniho. 

Dharma Sangha byl 

viditelně unesen tímto 

zážitkem, které ještě více 

posilnilo jeho náboženské 

předsevzetí. Ostatní novici se vrátili, Dharma Sangha 

však odmítl jít s nimi.  

Místo toho se vydal do 

Dehradúnu, aby 

pokračoval ve svém 

vzdělání pod vedením 

dehradúnských guruů. 

Později se vrátil do Nepálu, 

do překrásného města na 

břehu jezera, Pókhary. 

Bylo to zde, kde Dharma Sangha onemocněl - 

nedokázal hýbat dolní částí svého těla. Jeho učitelé byli 

z toho bezradní, a tak jej poslali domů, ať se zotaví. 

V této době Dharma Sangha upozornil své rodinné 

příslušníky, aby neobětovali žádná zvířata a nepili 

alkohol, jinak by nastali další komplikace. 

Zdraví se mu zlepšilo, ale 

ještě pořád kulhal, když jedné 

noci zmizel z domova. Právě 

dovršil svých 15 let. 

Když to zjistila jeho matka, 

zalarmovala celou vesnici, a 

všichni společně se jej vydali 

hledat. 

Jeden chlapec z vesnice říkal, že jej viděl třást 

mangovým stromem. 

Dharma Sangha zvedl 

jedno mango, a v 

šatech vstoupil do 

řeky. Jeho rodina se 

rozhodla, že by bylo dobré jej hlídat, a někteří jeho 

sourozenci šli za ním a zůstali u něj. 

Toto je starší sestra Dharma Sanghy, 

Manu, která je nyní buddhistickou 

mniškou. Vzpomíná si, jak Dharma 

Sangha řekl svému mladšímu bratrovi 

Shyamovi, aby mu do džungle přinesl vodu, rýži, jeho 

mnišské roucho, růženec a obrázek Buddhy. Manu šla 

za Dharma Sanghou, a volala jej domů. Když jej uviděla, 

jak byl hubený a slabý, rozplakala se.  
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Ale Dharma Sangha, 

který už tehdy seděl v 

meditačním sedu, 

zjevně vcházel do 

transu. Začal sám 

sobě dávat otázky, a nahlas na ně odpovídal. 

Vesničané přišli za ním, 

říkali mu, ať už nedělá 

hlouposti a půjde s nimi 

domů. Měli obavu, že by 

mohl být nemocen anebo 

bláznit. Když se jeho těla dotkl jeho starší bratr, jeho tělo 

zčervenalo a začalo být nesmírně horké. 

Toto je starší bratr Dharma Sanghy, Dil. 

Dil vzpomíná, že Dharma Sangha je 

prosil, aby jej nechali o samotě, jinak by 

mohl umřít. Řekl mu, že chce meditovat 6 let. Když pak 

šel hledat jiné meditační místo v lese, rodina a někteří 

vesničané za ním šli i tam. 

On však prohlásil své rodině, 

že musí meditovat, a to za 

každou cenu. Nakreslil kolem 

meditačního místa hranici, a 

vesničané pro něj tam postavili plot. 

Na toto místo přicházelo 

více a více lidí. Všichni 

svědkové potvrzovali, že 

Dharma Sangha nejedl, 

nepil, a nikdy nevstal z místa

Mnozí také říkají, že z jeho hlavy viděli vycházet světlo.  

Objevili se i obchodníci, 

a postavili své stánky, 

aby z přicházejících 

poutníků, kteří chtěli 

Dharma Sanghu vidět a 

modlit se k němu, získali v

že je inkarnací Buddhy. 

Davy přicházeli autobus

dělek. Mezi lidmi se rozneslo, 

auty a na motorkách. 

Návštěvníci byli drženi 

ve vzdálenosti asi 50 

metrů. Dharma Sangha 

však pouze seděl dál, a meditoval pod pípalovým 

stromem. Překvapení zvědavci přicházeli dál a dál. 

Když Discovery Channel 

se rozhodla vytvořit o 

něm dokument s titulem 

"Chlapec s božskými 

schopnostmi" (The Boy 

with Divine Powers), Dhar

ve světě. Několik lidí dokument přesvědčil, jiné ne - 

mysleli si, že je to jen další podvod. 

Zvědaví přihlížející pak žasli, 

když jedno

ma Sangha se stal známým i 

Dharma Sangha při meditaci 

vzplál ohněm, který popálil 

jeho šaty a vlasy, ale jeho tělo 

zůstalo nedotčené. Jeho bratři 

rychle zavolali kameramana, 

který nahrál více než 10 minut této šokující události. 

11. března 2006 Dharma 

Sangha zmizel 

místa, a zanechal za sebou 

své šaty. 

Našli j j až 25. prosince 2006.

am klidu," řekl lidem. 

"Od té doby jsem se toulal 

džunglí." 

Mnohokrát pak ještě 

zmizel, ale většinu 

času meditoval na 

svém současném 

místě. Dokonce tři 

měsíce meditoval i v 

podzemí. 

a pak 

Ke konci října 2007, 

listopadu 2008 

pomocí vadžry 

(dordže) rozdával 

požehnání svým 

km dlouhé fronty čekajících 

postavilo více než 400,000 

oddaných, aby získali jeho 

požehnání v době dva týdny 

trvajícího daršanu. 

Tento festival Gadhi Mai Mel

oddaným. Tehdy se do občas 6 

let pouze 30 km od meditačního místa Dharma Sanghy. 
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Zde se obětuje asi 250 000 

zvířat, což roznáší nemoci a 

přináší kruté utrpení nevinným 

zvířatům v domnění, že díky nim 

se uspokojí bohyně Gadhi Mai, a poutníci budou 

prosperovat. 

Dharma S

svolal spontánní 

mezináboženskou 

konferenci, ab

posilnil vědomí o 

této neblahé situaci.   

Takže 

 

medituje? 

Ve svých p

Většina lidí se snaží 

vyhnout utrpení, a 

nebere v potaz, že 

jednou může 

onemocnět a zemřít. 

S cílem, aby unikli 

přemýšlení o tom, co 

utíkají do materialistického života. Meditace se 

soustřeďuje na pocity těla a na vjemy. Vytrvalá praxe 

rozšíří naše 

chápání všech 

těch stimulů, 

které vyvolávají v 

nás tyto pocity a 

vjemy. Když teda 

meditujeme, stáváme se více vědomi svého okolí, a 

brzy zjišťujeme, že pro naše vědomí neexistují hranice.   

Všichni jsme součástí 

stejného du

se jednou nevyhnutně stane, lidé 

Dharma Sangha 

nazývá Paramátman. 

Když si uvědomíme 

Paramátmana, a že 

neexistují hranice, jsme schopni vnímat pocity a vjemy i 

jiných bytostí a do velké dálky, nějak tak jak to 

dokážeme přes Internet. 

Podobně, 

jakmile s

staneme 

uvědomě

Paramátma

u, stanem

se přirozeně 

soucitnými k j

sebe. Dharma Sangha to nazývá "generováním 

láskyplnosti", Maitri Bhavana. 

ným tvorům, které vnímáme jako součást 

vědomí v lidech 

vede k tomu, že už 

nejsou schopni 

konat nesprávné 

skutky, a přináší 

přirozený mír duši. I 

ze deseti lidem, aby 

si to uvědomili, těchto deset lidí může pomoct dalším 

deseti, a tito pomůžou dalším deseti, a tak dále… Tímto 

způsobem se může transformovat celý svět. Porovnává 

to k zapalování svíček, když každá zapálí další a ta další, 

v Sanskrtu „dip“. Tak jeho meditace rozsvítí svíčku míru. 

Stále více lidí zjišťuje, že je hluboce oslovil fenomén 

tohoto mladíka, trpělivě sedícího pod stromem. Je 

možné, že začali vnímat vědomí Paramátmana a Maitri 

Bhavanu, kterou Dharma Sangha vyzařuje celému 

světu? 

 

V současnosti se pracuje na stavbě tzv. Dharma Ha

Pokud byste rádi pomohli v tomto díle, anebo se rádi stali 

ll 

(Síně Dharmy). Dharma Sangha říká, že v tomto 

Terthup Dharma Hall, jak jej nazval, chce vyučovat 

Dharmě poté, co ukončí svou šestiletou meditaci. 

Ať všichni bytosti dosáhnou štěstí! 

 

 

 

součástí Terthup Dharma Hall Project, navštivte prosím 

stránky paldendorje.com anebo eTapasvi.com. Také se 

můžete zúčastnit diskuzí na Facebooku Paldena Dordžeho a v 

Google skupině věnované Paldenovi Dordžemu (Ram 

Bahadur Bomdžon). 
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