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Óm Šrí Paramátmane Namaha 

Bylo napsáno nespočet posvátných textů a duchovních knih, nekonečně mnoho 
slov už bylo k tomuto tématu vyřčeno. Je krásné zúčastňovat se satsangů a číst si 
kvalitní literaturu, ale to všechno je jen prostředek, ne cíl. Nejde o to, abyste 
poslouchali duchovní slova až do konce svého života. Dosáhněte osvícení, naplňte své 
srdce trvalým mírem a láskou, získejte spojení s Bohem. To je skutečným smyslem 
lidského života a bez jeho naplnění nemá valnou hodnotu ani všechno ostatní.  

Všichni jsme dostali jedinečnou příležitost, nad kterou v celém vesmíru není – 
lidský život! Pouze v lidském těle lze realizovat nejvyšší Pravdu neboli Boha. 
Dosažení Boha je možné pouze v lidském těle, a proto je jediným cílem lidského 
života právě tohle.  

Všechno na světě má svůj význam. Pokud si vezmeme jako příklad krávu, k jejímu 
zrození patří dávat mléko. I kdyby byla kráva překrásně stavěná, bez mléka není 
užitečná. Stejně tak neplodící stromy ztrácejí svůj význam, i kdyby měly 
sebepůvabnější listy. Nenaplnily účel, který k nim jako ke stromům patří.  

S lidským životem je to stejné. Je úplně stejně k ničemu, pokud nenaplníte jeho 
skutečný smysl. Nezáleží na tom, jestli máte velké jmění, půvabně tvarované rty, 
okouzlující oči či obzvlášť lesklé vlasy, ale jestli jste dosáhli seberealizace, 
duchovního prozření. Všechno ostatní je nepodstatné, protože smyslem daru lidského 
života je spočinutí v Bohu.  

To ale neznamená, že je zcela zbytečné všechno, co se ve světě odehrává. Ani to 
není správný pohled. Určité skupiny lidí mají tendenci pohrdat všemi jinými 
činnostmi kromě praktikování duchovnosti. Mýlí se stejně jako ti, kteří zapomněli na 
skutečný smysl života a jsou naprosto pohlceni aktivitami ve světě. K lidskému životu 
patří práce a aktivity, ale všechno tohle je zbytečné, pokud zároveň nezažíváme 
Božství. Jak tedy dobře kombinovat aktivní život a cestu k duchovnímu prozření?  

Je to poměrně jednoduché. Pokud nějakou činnost děláme proto, abychom potěšili 
svoje smysly, tělo a povzbudili ego, pak se od skutečného cíle lidského života 
vzdalujeme. Naopak pouštíme-li se do činností se záměrem potěšit a posloužit 
druhým, jednoho dne k duchovní seberealizaci dojít musí. Navenek jde o tytéž 
činnosti ve světě, ale uvnitř jsou naprosto odlišné motivy. Důležité je, s jakým 
záměrem vše vykonáváme. 

Ať už se nacházíme v jakékoli situaci a s jakýmikoli lidmi, měli bychom se snažit 
myslet na dobro druhých. Jedinou cestou ke štěstí je napomáhat ke štěstí druhým. 
Zaměřování se na dosažení svého vlastního štěstí nás dovede k pravému opaku. 

Mějte, prosím, na paměti, že jste se na planetu Zemi zrodili kvůli jedinému cíli - 
abyste se, ještě než zemře vaše fyzické tělo, napojili na věčnou Pravdu v sobě. To je 
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jediným smyslem lidského života. Každý musíme zemřít, což se ale po duchovní 
seberealizaci stává zcela nepodstatné. Kdo by se potom staral o smrt fyzického těla?  

Jsme součástí věčné Pravdy. Vnímat Pravdu není tak těžké, jak to mnozí tvrdí. Cíl 
vypadá nedosažitelně jenom proto, že si ho lidé nepostaví na první místo svého života. 
Netouží po něm dostatečně. 

Jednou navštívil Ramakrišnu, gurua Vivekánandy, mladý muž. Vyjádřil přání 
duchovně prozřít a poznat Boha a žádal světce, aby mu co nejrychleji pomohl. 
Ramakrišna mu vysvětlil, že se to nemůže odehrát bez palčivé vnitřní touhy. 
Duchovní cesta není jen nějaký koníček, musí se stát vaší životní potřebou. Musíte 
zažívat, že bez uskutečnění Boha v sobě nemůžete dále žít. Potom se to stane. Mladý 
muž neporozuměl a ptal se dál Ramakrišny, jak by mohl seberealizace dosáhnout. 
Ramakrišna mu slíbil, že spolu druhý den někam půjdou a tam mu vše objasní.  

Druhý den ráno vyrazili na procházku podél řeky. Světec navrhl, že by se mohli 
vykoupat, a tak oba vstoupili do vody. Ramakrišna najednou chytil mladíka za krkem, 
ponořil mu hlavu pod vodu a držel ji tam. Mladý muž se okamžitě začal bránit a vší 
silou vystrčil hlavu nad hladinu. „Co to děláte? Chcete mě utopit?“ křičel překvapeně. 
Na to mu světec odpověděl: „Seberealizace se odehraje právě takhle. Když už jsi to 
nemohl pod vodou vydržet, napjal jsi všechny své síly a dostal se ven. Až už nebudeš 
schopný bez Boha vůbec existovat, stane se to.“ 

Musíte po svém cíli skutečně prahnout. Je potřeba dospět do tohoto stádia. Dokud 
jsou pro vás důležitější lákadla světa, jste od naplnění smyslu svého života velmi 
daleko. 

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

 


