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DUCHOVNÍ PRAXE 

 
Řádný život 

Vybráno ze Satsangů 17.2.2003 a 19.2.2004   
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha    

    

Máme zde portrét  jednoho z největších světců moderní Indie. Jeho jméno je Svámí 
Šarnanandži Maharádž. Na obrázku s jeho portrétem jsou vytištěna světcova slova.  

Přeložím pro vás jednotlivé výroky a budu se vám je snažit více vysvětlit.  

„Zkušenosti Boha se dostane pouze tomu, kdo žije řádný život ve světě. 
Pokud takový člověk nemá čas, pak ho Bůh navštíví sám.“  

Toto je velmi důležité tvrzení. Proto ti, kteří chtějí mít ve svém životě Boha, musí 
vést řádný život. Co to znamená řádný život? Ve všech náboženstvích světa je 
správný život popisován stejně. Všechna náboženství nás učí, že bychom neměli 
krást, měli bychom být poctiví, upřímní, pracovití, neměli bychom být hrabiví, chtiví, 
zlostní… Nejde jen o to  nemít negativní věci, ale mít i ty pozitivní. Měli bychom být 
ohleduplní, milující, nápomocní druhým, kdykoli je to možné. To je ve zkratce řečeno 
řádný život.  

Tato otázka se týká všech aspektů našeho života. Například co jíme, kolik, jak 
a proč jíme… Kdy chodíme spát, kdy vstáváme, jak dlouho spíme a jaký je poměr 
mezi naším spánkem, prací a odpočinkem… Jde o ukáznění celého života.  

Jedny z nejdůležitějších otázek života se týkají našich vztahů. Jaké máme vztahy 
s druhými? Jaké jsou naše vztahy s rodiči, s manželem nebo s manželkou, s přáteli, 
s kolegy… Mít své vztahy  urovnány je jedna  z našich nejdůležitějších zkoušek. 
K tomu je zapotřebí velikého tréninku. Vyvstává mnoho otázek. Například můžete 
říci: „Jsem připraven mít dobrý vztah s otcem (nebo matkou), ale problém je, že ho 
moje přítomnost dráždí. Nechová se ke mně hezky.“ Svatí odpovídají, že každý by si 
přál, aby se s ním zacházelo hezky. Duchovní hledající je ale ten, kdo se netrápí tím, 
že s ním lidé vstřícně nezacházejí. Je to pro vás test, když se k vám druzí nechovají 
tak, jak byste očekávali. Ať už je to otec, matka, manžel či manželka.  

Každý by byl rád, kdyby s ním všichni zacházeli s největší láskou a úctou. Kdyby 
se vám všichni kolem vstřícně nabízeli: „Přijď k nám, vždyť kdo je lepší než ty. 
Máme tě rádi a něco ti chceme dát.“ Problém je v tom, že svět takový není. Většinou 
se setkáte s lidmi, kteří si na vás okamžitě všimnou nějakých nedostatků. Vy však 
neumíte naslouchat kritice. Přáli byste si být jen oceňováni. Duchovní hledající musí 
dozrát natolik, že zůstává klidný, i když se k němu okolí nechová tak, jak by si přál. 
Duchovní hledající je plný porozumění pro druhé, ví, že každý člověk má své 
nedostatky. Proč se tedy chovat hrubě? Potom se vztahy stávají duchovním výcvikem.  

Světec tedy praví, že najít Boha mohou jen ti, kteří jsou schopni vést řádný život.  
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Bůh už v nás všech existuje. Jediný problém, který nám brání v tom, abychom to 
tak zažívali, jsou vtisky nahromaděné za všechny předcházející životy v našem 
jemnohmotném těle. Jsme navyklí spíše reagovat než jednat. Jen velmi málo lidí 
opravdu jedná, většina lidí jen reaguje. Jakmile se kolem nás něco stane, reagujeme na 
to. Takto neustále probíhá kolotoč akcí a reakcí a my nejsme schopni uvědomit  si své 
skutečné bytí – Já, Božství v nás.  

Lidé si často stěžují: „Jsem odhodlán žít řádný život a mít se všemi dobré vztahy. 
Problém je ale v tom, že druzí to tak nedělají.“ Od duchovního hledajícího je to 
naprosto nepřesvědčivá výmluva.  

Například, pokud si někoho vezmeme, měli bychom mu být věrní. Neuzavřít 
manželství a pokračovat ve střídání partnerů také není dobré. Pokud jsme však 
v manželství a někde si něco začínáme, nežijeme ani trochu správný život. Je to velmi 
prosté. 

Nebo si vezměme příklad z jiné oblasti. Jsme zaměstnáni u nějaké firmy a majitel 
nám svěřil určité peníze. Měli bychom jednat poctivě a použít je pouze k práci, pro 
kterou byly určeny. Vyděláváte si stoprocentně čestným způsobem? A i když si 
peníze vyděláte zcela čestným způsobem, koho považujete ze vlastníka peněz? Sebe? 
Jste ochotni přispět těm, kteří mají méně než vy? Tohle všechno patří do správného 
způsobu života. Předkládám vám jen některé příklady. 

To je správný život.  

Měli bychom žít řádně ve všech oblastech. Proto se ještě, než můžeme být blízko 
Bohu, staňme řádnými občany a dobrými lidskými bytostmi. Stát se řádnou lidskou 
bytostí je předpokladem pro realizaci Boha.  

Ve druhé větě mluví světec o jedné velmi zajímavé věci. „Pokud takový člověk 
nemá čas, pak ho Bůh navštíví sám.“ Takový člověk může být tak zaneprázdněn 
správným životem, že na setkání s Bohem ani nemá čas. Pak si čas udělá Bůh. 

Jak žít řádný život se dá shrnout do jedné věty: Plnit poctivě povinnosti ve svém 
životě. Ve všech oblastech života existují nějaké povinnosti – povinnost k manželce, 
k dítěti, k rodičům, ve vaší práci, všude… Pokud tedy člověk žije řádně a je tím tak 
zaneprázdněn, že nenachází čas na vzpomínku na Boha, pak může jednoho dne Bůh 
říci: „Poslechni, již tak dlouho na tebe čekám, nemohl bys mi věnovat chvilku?“ 

Na jihu Indie existuje chrám, kde se traduje následující historka. Příběh vypráví 
o chlapci, který byl tak svědomitý ve službě svým rodičům, že skoro ani nespal. Nešel 
si lehnout, dokud oni neusnuli, masíroval jim nohy... Sloužil svému otci i matce celý 
den od rána do večera. Byl neustále zaměstnán službou svým rodičům. Příběh je ve 
zkratce o tom, že byl tak zaneprázdněný svými povinnostmi a řádným životem, až za 
ním jednou Bůh přišel sám.  

Bůh se může projevit kdykoli. Projevené a neprojevené jsou slova pro nás, pro 
lidské bytosti. Pro Pána je to totéž. Pán může být buď bez tvaru nebo si na sebe vzít 
kdykoli jakoukoli formu. Pán je Pán, je všemohoucí.  

Takže Pán na sebe vzal nějakou podobu a stoupl si ke dveřím za chlapce, čekaje, 
zda bude mít čas. Chlapec si Ho nevšiml, snad někde v srdci to musel cítit. Když si 
Ho nevšímal, Pán se nakonec ozval: „Poslechni, čekám tu na tebe u dveří už docela 
dlouho. Mohl bys mi chvíli věnovat pozornost?“  

Podle tohoto příběhu chlapec odpověděl: „Nyní nemám vůbec čas, jsem tolik 
zaneprázdněn službou otci a matce. Můžeš tady počkat.“  
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Chlapec zrovna seděl na několika cihlách. Vzal jednu z nich, a aniž by se na Pána 
podíval, podložil ji pod Něho: „Můžeš si tady sednout, nemám čas.“  

Název chrámu znamená „Tam, kde seděl Pán“. Pán tam seděl: „Dobře, až budeš 
mít čas…“ Pán není od nás nikdy odloučen, vždycky je v nás a s námi. Problémy 
vytváří jen závoj světských tužeb.                     

Pokud nemá člověk čas na Boha, protože je neustále zaneprázdněn plněním svých 
povinností a správným jednáním ve světě, potom si Bůh najde čas a přijde k němu 
sám. 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


