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Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Všichni víme, že jediným cílem lidského života je sebepoznání a uskutečnění 
Boha. Dokud k tomu nedospějeme, náš život zůstává nenaplněný a neúplný. Schází 
nám  trvalý mír a štěstí. Znovu a znovu opakuji pravdu, kterou nám předkládají 
všichni velcí svatí: Skutečně obdarováni jsou jen ti šťastlivci, kteří pochopili, co je 
jediným smyslem lidského života a těla. Kladu důraz na slovo „jediný“. Trvá dlouho, 
než člověk skutečně porozumí, co to znamená mít jediný cíl. Náš život nemá žádný 
jiný smysl.  

Jak už jsem o tom mnohokrát mluvil, potěšení a bolest se dotýkají všech bytostí. 
Pokud člověk stráví celý svůj život utopený jen v potěšeních a strádáních, nijak se 
neliší od zvířat. Potěšení a strádání máme společná se zvířaty. Vzniká otázka, čím se 
vlastně lidé od zvířat odlišují. Odpověď je jasná. Zvířata jsou řízena instinkty přírody, 
zatímco u lidí je nejdůležitější rozlišovací schopnost. Jde o schopnost, na základě 
které se lidé rozhodují o tom, co je dobré a co ne, co je správné a co je nesprávné, co 
by se mělo a nemělo dělat. Tuto rozlišovací schopnost nemají kromě lidí žádné jiné 
bytosti. Zvířata jsou zcela ve vleku přírodních sil a své individuální přirozenosti. 
I zvířata mají osobní charakteristiky.  

Jenom lidé se mohou téměř ve všech situacích rozhodovat mezi několika 
variantami, jenom lidé mají svobodu zvolit si svoji cestu. Prostřednictvím rozlišovací 
schopnosti se mohou rozhodnout, co je správné a co by měli dělat. 

Jak se pozná pokrok? Je to důležitá otázka, protože bychom měli vědět, zda jdeme 
dopředu a vyvíjíme se. Podle čeho to poznáme? Lidé používají různá kritéria. Mnoho 
osobností považuje za měřítko pokroku životní úroveň – dostatek peněz a hmotných 
prostředků k blahobytu. Rozdělují země na rozvinuté a rozvojové. Třídí národy a lidi 
podle materiálního blahobytu. Jsou však materiální prostředky jediným kritériem pro 
posouzení vývojové úrovně? 

Přemýšlíme-li o tom hlouběji, dojdeme k závěru, že ne. Musíme rozlišovat mezi 
prostředky a člověkem, který je používá. Je cílem člověk nebo materiální blahobyt? 
Měli bychom rozlišovat mezi cílem a prostředky. Přinesou lidem větší bohatství, lepší 
domy a auta více štěstí? Nepřinesou. Statistiky například ukazují na největší výskyt 
kriminality a drogových problémů právě v zemích s nejvyšší životní úrovní. Vyskytují 
se tam častěji případy nejkrutějších zločinů jako jsou vraždy a znásilnění.  

Je to pokrok, když lidé v materiálně nejrozvinutějších zemích neusnou bez prášků 
na spaní? Zvířata na rozdíl od lidí nemají se spaním žádné problémy. Jsou na tom lidé 
lépe? Někde jsem četl, že prášky na spaní se nejvíce prodávají právě v nejbohatších 
zemích. Lidé nemohou spát, přestože bydlí ve velmi komfortních domech, mají 
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pohodlné postele, krásné šaty, luxusní auta a nepřeberné množství kosmetiky. Přesto 
mají zdravotní problémy a potíže se spánkem. Co je to za pokrok?  

Lidé hromadí další a další majetek a snaží se získávat stále více peněz. Zdá se, že 
se k penězům obracejí jako k Bohu. Když některý národ či člověk staví peníze na 
úroveň Boha, nevěstí to nic dobrého.  

Jsou to úvahy podle té nejprostší logiky, které mohou porozumět všichni. Peníze 
nemají samy o sobě žádnou hodnotu. Větší hodnotu mají věci. Jsou to věci, které 
v životě používáte, i když si je kupujete za peníze. Jíte chleba, a ne peníze. Chleba 
a mléko mají vyšší hodnotu než dolary a rupie. Nebo vás snad nasytí dolarové 
bankovky? Pochopte, že hmotné věci jsou více než peníze.  

Další v pořadí jsou v hodnotovém žebříčku živé bytosti. Věci jsou určeny pro ně. 
Lepší než peníze jsou věci a výše než věci stojí živí tvorové. Mezi živými bytostmi 
mají největší cenu lidská těla. Proč? Vezmeme-li to jen z ekonomického hlediska, 
mají těla mrtvých zvířat často větší cenu než těla lidská. Myslím například kůži 
některých zvířat či třeba kly u slona. Za lidské tělo po smrti moc peněz nedostanete. 
Proč si tedy lidského těla tolik ceníme? 

Protože jen v tomto těle lze dosáhnout Boha a poznat konečnou Pravdu. Je třeba 
pochopit, že lidské tělo je nadřazeno ostatním jenom z tohoto důvodu. Nejde 
o potěšení či užívání si. Podle potěšení a bolesti nemůžeme poměřovat hodnotu těl 
různých bytostí. Lidské tělo je nadřazeno nad ostatními druhy pouze proto, že jen 
v něm se nachází rozlišovací schopnost.  

Pokud bychom vycházeli jen z pohledu poměru potěšení a frustrace, pak někdy 
svatí uvádějí jako příklad psy hýčkané v rodinách zámožných lidí. Jen málo lidí žije 
v takovém přepychu jako tito domácí psi, kteří mají klimatizované pokoje, jezdí si 
v prostorných autech a jsou vykrmováni lahodným masem, pečivem a mlékem. 
Zůstávají však psy a nemohou dosáhnout úrovně lidí. Kdybychom posuzovali stupeň 
vývoje jen podle materiálního blahobytu, byli by na tom někteří psi lépe než mnozí 
z nás.  

Hodnota těla tedy nemůže být posuzována podle pohodlí, kterého se mu dostává, 
ale podle míry rozlišovací schopnosti. Nejdůležitější je schopnost rozlišovat, co je 
správné a co ne.  

Věci stojí výše než peníze, výše než věci jsou v hierarchii živé bytosti a mezi nimi 
má největší hodnotu lidské tělo. Na lidském těle je nejdůležitější rozlišovací 
schopnost.  

Můžete se ptát, jestli existuje něco ještě vyššího než rozlišovací schopnost. Ano, 
existuje. Bůh stojí ještě výše. Prostřednictvím rozlišovací schopnosti dosahujeme 
Boha. Rozlišovací schopnost nepochází z intelektu. Rozlišovací schopnost se realizuje 
prostřednictvím intelektu, který je jejím nástrojem, nikoli zdrojem, z něhož by 
vycházela. Odkud tedy pochází?  

Pochází od Boha, který nám ji dává. Z Boha, který je nekonečnou Pravdou, 
vyvstává paprsek pravdivosti, který lidem dává rozpoznat, co je a co není pravda. Bůh 
je jako moře nekonečného Soucítění. Z tohoto moře zazáří na určité lidí paprsek 
soucitu a pochopení. Z Boha, který je mořem nekonečné Lásky, vzejde paprsek, který 
nás nasměruje k tomu, že bychom měli milovat ostatní.  

V pořadí hodnot jsou peníze na nejnižší pozici. Rozhlédneme-li se po světě, 
vidíme, v jakém ubohém stavu se nachází. Všechno se točí kolem peněz. Netvrdím, že 
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peníze nejsou potřeba. Měly by nám ale sloužit, a ne nás ovládat. Ten, kdo  má 
peníze, ale neumí nic jiného než je hromadit, není jejich pánem, ale jejich otrokem. 

Vývoj by měl postupovat v uvedeném pořadí. Měli bychom dávat větší význam 
věcem než penězům. Živým bytostem bychom měli dávat přednost před věcmi 
a lidem pro jejich rozlišovací schopnost před ostatními živými bytostmi. Pokud lidé 
nepoužívají rozlišovací schopnost, ztrácí jejich tělo hodnotu. Budeme-li se řídit tímto 
pořadím, dosáhneme cíle lidského života.         

Realizaci nejvyššího cíle musí předcházet intenzivní duchovní praktikování 
a sebekázeň, protože si jako lidské bytosti v sobě neseme mnoho zvířecích tendencí. 
Můžeme se nad ně povznést díky rozlišovací schopnosti. Kvality nejvyššího druhu se 
nerozvíjejí tolik četbou, dokonce ani zúčastňováním se duchovních rozprav, ale 
praktikováním. I drobné změny v našem každodenním životě mají mnohem větší 
hodnotu než celá teorie.  

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


